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ديدگاه

گفت وگو با مهندس میرمحمد تقی دانایی هوشیار- مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد

اشاره:
به کیفیت تولیدات مجموعه تحت مدیریت 
خود اطمینان کامل دارد و نقش خود را در 
فروتنی  با  مجموعه،  توسعه  این  و  رشد 
خاصی که از وی سراغ داریم؛ چندان موثر 

ندانست! 
هدف اصلی از انجام مصاحبه با مدیرعامل 
کسب  شهرکرد،  حجاب  نساجی  شرکت 
اطالع در مورد تولید چادر مشکی توسط 

این مجموعه تولیدی است. 
بررسی های  »در  دانایی  مهندس  به  گفته 
اقتصادی پروژه تولید چادر مشکی، از دو 
بررسی  مورد  را  مربع  متر  میلیون   15 تا 
قرار دادیم و به مقایسه یکدیگر پرداختیم. 
سطح قابل قبول و دارای صرفه اقتصادی 
 2 در  یعنی  است،  مربع  متر  میلیون   1۰
میلیون متر مربع هیچ گونه توجیه اقتصادی 
باعث  که  دالیلی  از  یکی  و  ندارد  وجود 
کوچک  شرکت های  برخی  موفقیت  عدم 
حجم  می شود،  مشکی  جادر  تولیدکننده 
اندک تولیداتشان است و به همین نسبت 
را  بازار  در  رقابت  و  عرضه  قابلیت  قطعاً 

نخواهند داشت.« 
نبودن  یا  بودن  مورد  در  از وی  که  زمانی 
می کنیم؛  سوال  مشکی  چادر  مافیای 
معتقد است »واردات چادر مشکی، قدمت 
بسیاری دارد و این کاال جزو مواردی است 

که هیچ گاه در ایران تولید نشده است. 
که  کنم  اعالم  قطعیت  با  نمی توان 
هم  دلیلی  و  خیر  یا  دارد  وجود  مافیایی 
این  در  درگیری  و  تنش  ایجاد  برای 
تولیدکننده  یک  به عنوان  نمی بینم.  زمینه 
یک  به  مربوط  سیاست گذاری های 
و  می کنم  دنبال  را  تولیدی  مجموعه 
مشکی  چادر  مافیای  مورد  در  قضاوتی 

انجام نمی دهم.«

بیوگرافی و سوابق فعالیت در صنایع نساجی
هستم.  الهیجانی  اصالتاً  و   1346 سال   متولد 
تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در زادگاهم سپری 
کردم.  در ابتدا تمایل بسیاری به تحصیل در رشته 
مهندسی برق داشتم اما به دلیل بروز یک اشتباه در 
هنگام انتخاب رشته، مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی 
اصفهان به عنوان رشته و محل دانشگاهم تعیین شد. 
هیچ گاه از تحصیل در این رشته ناراضی نبوده و نیستم. 
افتخار می کنم که هم دانش آموخته رشته مهندسی 
نساجی هستم و هم تحصیالت دانشگاهی ام را در 
دانشگاه صنعتی اصفهان انجام داده ام.  فعالیت حرفه  ای 

در صنایع نساجی را سال 1368 
در »شرکت بافته های فومنات 

رشت« و همزمان با مدیریت 
شریفی«  جاوید  »آقای 

به عنوان معاون بخش 
آغاز  تکمیل 

کردم و افتخار شاگردی »آقای مهندس رودباری« 
و  رفتم  ایران«  فخر  »شرکت  به  سپس  داشتم.  را 
مسئولیت سالن تکمیل به بنده واگذار شد؛ طی هفت 
سال حضور در این مجموعه به  سمت هایی مانند رئیس 
سالن تکمیل، رئیس کنترل کیفیت، مدیر مهندسی 
صنعتی، مدیر تولید و معاون کارخانه منصوب شدم. 
در »شرکت ترومل و بافت ایرانشهر« مسئولیت های 
متعددی مانند مدیریت کارخانه، قائم مقام مدیرعامل 
و در نهایت مدیریت عاملی را پذیرفتم. دو سال در 
در  سال  دو  و  شهرکرد«  حجاب  نساجی  »شرکت 
»شرکت الوان ثابت« به فعالیت ادامه دادم و سپس 
 به »شرکت روین شیمی- نماینده دای استار در ایران« 
رفتم. مدت بسیار کوتاهی صرفاً به دلیل تعهدات 
آقای مهندس  بسیار عزیزم  به دوست  اخالقی 
احمد امامی به »شرکت ایران مرینوس« رفتم و 
پس از آن بار دیگر به شرکت نساجی حجاب 
شهرکرد بازگشتم. عالوه بر این نایب رئیس 

متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت 

 3 شماره 166    مهر 95  

1   برگزاری همزمان سه نمایشگاه بین المللی نساجی، فرش و پوشاک در شهریور را می توان مهم ترین رویداد صنعت نساجی 
کشورمان در ماه پایانی تابستان دانست؛ نمایشگاه هایی که برگزاری همزمان آنها، دیدگاه های مثبت و منفی صاحبنظران و منتقدان 
را به خود اختصاص داد. موافقین برگزاری همزمان نمایشگاه های نساجی، معتقدند این همزمانی سبب می شود تا نمایش بزرگتری از 
توان صنایع نساجی و پوشاک به نمایش گذاشته شود و مسئولین و بازدیدکنندگان نمایشگاه با گستردگی و عظمت این صنعت بیشتر 
آشنا شوند؛ از طرفی منتقدین هم بر این باورند که فلسفه برگزاری چنین نمایشگاه هایی توسعه بازار و کسب و کار است نه خوشایند 

مسئولین! 
منتقدین بر این باورند که اصوالً نمایشگاه های تخصصی در سراسر دنیا کارکردی ویژه و منحصر به فرد دارند و اصوالً مخاطبین خود 
را خواهند داشت و برگزاری همزمان این سه نمایشگاه سبب می شود شرکت هایی که در هر سه حوزه فعال هستند، نتوانند با کیفیت 
مناسب در این سه رویداد شرکت کنند؛ اگرچه این همزمانی سبب افزایش بازدیدکنندگان می شود ولی باید توجه داشت که با توجه 
به ماهیت این سه نمایشگاه مخاطبین آن نیز متفاوت می باشند؛ در نتیجه این افزایش بازدیدکنندگان لزوماً موجب افزایش مخاطب 

تخصصی و توسعه بازار غرفه گذاران نخواهد بود.
راهگشای  می تواند  نساجی  مختلف  تشکل های  و  برگزارکنندگان  و  مجریان  خود  طریق  از  نظرسنجی هایی  انجام  تردید  بدون 
برنامه ریزی های آتی در این خصوص باشد و امیدواریم در این فرصت موجود تا تدوین جدول نمایشگاهی سال آتی شرکت های 
سهامی نمایشگاه های بین المللی توافقی در این خصوص صورت گیرد تا ضمن افزایش روزهای بازدید، تعیین ساعات مناسب بازدید، 
زمان مناسبی هم برای این رویداد در نظر گرفته شود تا برگزاری چنین نمایشگاه های تخصصی، کارکرد واقعی خود را که توسعه بازار 

و سودمندی غرفه گذاران است؛ پیدا کند. 

2    استعفای دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک در اوایل مهرماه از دیگر اخباری بود که الزم دانستیم در سرمقاله 
این شماره به آن اشاره کنیم و ضمن عرض خسته نباشید خدمت مهندس مهدی یکتا که هشت سال مسئولیت دبیری این اتحادیه 
را برعهده داشت و آرزوی سالمتی، سربلندی و توفیق روزافزون برای ایشان؛ امیدواریم این اتحادیه در انتخابات هیئت مدیره پیش 
روی خود با انتخاب چهره های موثر و کارآمد بتواند همچون گذشته در عرصه های مختلف برنامه ریزی و تصمیم سازی این صنعت موثر 

و مفید باشد.

3    ابالغ آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز یکی دیگر از رویدادهای ماه گذشته بود که بدون تردید در 
ماه های آتی از کارکردهای مثبت و منفی آن زیاد خواهیم شنید. اگرچه لزوم مبارزه با قاچاق کاال برای همه موافقین و مخالفین این 
طرح مشخص است اما شیوه های عملی و اجرایی در مبارزه با قاچاق و ساماندهی عرضه محصوالت و حمایت از تولید ملی مورد بحث 
جدی منتقدین دولت در این خصوص است. تحلیل آمارهای ارائه شده توسط سازمان های مسئول بیانگر این واقعیت است که بخش 
عمده ای از قاچاق کاال از مبادی اصلی ورود کاال به کشور و تحت عناوین مختلفی نظیر بداظهاری، کم اظهاری و سوء استفاده از فساد 
اداری و قوانین موجود و شرایط ویژه مناطق آزاد صورت می گیرد. برخی منتقدین بر این باورند که تمرکز دستگاه های اجرایی برای 
محدود ساختن این ورود بی رویه در مرزها به مراتب ساده تر از برخوردهای تنش زا و ضربتی در مراکز عرضه است؛ ضمن این که تغییر 
رویکرد دولت یازدهم -که در ماه های ابتدایی فعالیت خود طرح شبنم را به دالیل مختلفی ناکارآمد دانسته بود- در دستورالعمل جدید 
با تخصیص شناسه کاال به محصول درصدد ردیابی کاالست نیز از جمله مواردی است که تحلیل ها و بایدها و نبایدهای بسیاری را به 

همراه داشته است.
بدون تردید توجه به دیدگاه های موافق و مخالف در این خصوص و به کارگیری خرد جمعی در تدوین و اجرای دستورالعمل های 
مربوطه و اعمال اصطالحات موردنیاز در شیوه نامه های اجرایی این قانون می تواند در کاهش میزان قاچاق موثر باشد؛ ضمن این که 
نباید فراموش کرد حمایت از تولید ملی صرفاً در مبارزه با قاچاق کاال نیست و قوانین و مقررات مزاحم بسیاری در کشور وجود دارد که 
اصالح آنها و در بسیاری از موارد، اجرای صحیح برخی از قوانین موجود نظیر قانون رفع موانع تولید می تواند نقش موثری در رقابتی 

کردن محصوالت داخلی داشته باشد که خود به خود قاچاق کاال را بی معنی خواهد نمود. 

مدیرمسئول

ت از تولید 
ن در حمای

اصالح قوانی
ن راه مبارزه با قاچاق 

ی، بهتری
رقابت

سرمقاله



ديدگاه

گفت وگو با مهندس میرمحمد تقی دانایی هوشیار- مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد

اشاره:
به کیفیت تولیدات مجموعه تحت مدیریت 
خود اطمینان کامل دارد و نقش خود را در 
فروتنی  با  مجموعه،  توسعه  این  و  رشد 
خاصی که از وی سراغ داریم؛ چندان موثر 

ندانست! 
هدف اصلی از انجام مصاحبه با مدیرعامل 
کسب  شهرکرد،  حجاب  نساجی  شرکت 
اطالع در مورد تولید چادر مشکی توسط 

این مجموعه تولیدی است. 
بررسی های  »در  دانایی  مهندس  به  گفته 
اقتصادی پروژه تولید چادر مشکی، از دو 
بررسی  مورد  را  مربع  متر  میلیون   15 تا 
قرار دادیم و به مقایسه یکدیگر پرداختیم. 
سطح قابل قبول و دارای صرفه اقتصادی 
 2 در  یعنی  است،  مربع  متر  میلیون   1۰
میلیون متر مربع هیچ گونه توجیه اقتصادی 
باعث  که  دالیلی  از  یکی  و  ندارد  وجود 
کوچک  شرکت های  برخی  موفقیت  عدم 
حجم  می شود،  مشکی  جادر  تولیدکننده 
اندک تولیداتشان است و به همین نسبت 
را  بازار  در  رقابت  و  عرضه  قابلیت  قطعاً 

نخواهند داشت.« 
نبودن  یا  بودن  مورد  در  از وی  که  زمانی 
می کنیم؛  سوال  مشکی  چادر  مافیای 
معتقد است »واردات چادر مشکی، قدمت 
بسیاری دارد و این کاال جزو مواردی است 

که هیچ گاه در ایران تولید نشده است. 
که  کنم  اعالم  قطعیت  با  نمی توان 
هم  دلیلی  و  خیر  یا  دارد  وجود  مافیایی 
این  در  درگیری  و  تنش  ایجاد  برای 
تولیدکننده  یک  به عنوان  نمی بینم.  زمینه 
یک  به  مربوط  سیاست گذاری های 
و  می کنم  دنبال  را  تولیدی  مجموعه 
مشکی  چادر  مافیای  مورد  در  قضاوتی 

انجام نمی دهم.«

بیوگرافی و سوابق فعالیت در صنایع نساجی
هستم.  الهیجانی  اصالتاً  و   1346 سال   متولد 
تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در زادگاهم سپری 
کردم.  در ابتدا تمایل بسیاری به تحصیل در رشته 
مهندسی برق داشتم اما به دلیل بروز یک اشتباه در 
هنگام انتخاب رشته، مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی 
اصفهان به عنوان رشته و محل دانشگاهم تعیین شد. 
هیچ گاه از تحصیل در این رشته ناراضی نبوده و نیستم. 
افتخار می کنم که هم دانش آموخته رشته مهندسی 
نساجی هستم و هم تحصیالت دانشگاهی ام را در 
دانشگاه صنعتی اصفهان انجام داده ام.  فعالیت حرفه  ای 

در صنایع نساجی را سال 1368 
در »شرکت بافته های فومنات 

رشت« و همزمان با مدیریت 
شریفی«  جاوید  »آقای 

به عنوان معاون بخش 
آغاز  تکمیل 

کردم و افتخار شاگردی »آقای مهندس رودباری« 
و  رفتم  ایران«  فخر  »شرکت  به  سپس  داشتم.  را 
مسئولیت سالن تکمیل به بنده واگذار شد؛ طی هفت 
سال حضور در این مجموعه به  سمت هایی مانند رئیس 
سالن تکمیل، رئیس کنترل کیفیت، مدیر مهندسی 
صنعتی، مدیر تولید و معاون کارخانه منصوب شدم. 
در »شرکت ترومل و بافت ایرانشهر« مسئولیت های 
متعددی مانند مدیریت کارخانه، قائم مقام مدیرعامل 
و در نهایت مدیریت عاملی را پذیرفتم. دو سال در 
در  سال  دو  و  شهرکرد«  حجاب  نساجی  »شرکت 
»شرکت الوان ثابت« به فعالیت ادامه دادم و سپس 
 به »شرکت روین شیمی- نماینده دای استار در ایران« 
رفتم. مدت بسیار کوتاهی صرفاً به دلیل تعهدات 
آقای مهندس  بسیار عزیزم  به دوست  اخالقی 
احمد امامی به »شرکت ایران مرینوس« رفتم و 
پس از آن بار دیگر به شرکت نساجی حجاب 
شهرکرد بازگشتم. عالوه بر این نایب رئیس 

متخصصین  جامعه  مدیره  هیئت 
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تصمیم ندارید چاپ روسری و شال را نیز به 
مجموعه حجاب شهرکرد اضافه کنید؟

نمی خواهیم رقیبان مشتریانمان شویم. زمانی که یکی 
از مشتریان دارای سه دستگاه چاپ اسکرین است به 
آسانی می تواند تنوع های بسیاری در محصوالت خود 
لحاظ کند اما اگر قرار باشد با یک دستگاه به رقابت با 
این قبیل شرکت ها بپردازیم، هم امنیت شغلی آنان را از 
بین خواهیم برد و هم بازار فروش ما محدود می شود. 
اما در روند فعالیت فعلی، هم مجموعه ما توسعه پیدا 
می کند و هم مشتریان امکان ارائه محصوالت متنوع تر 
و بیشتری را پیدا می کنند؛ به این ترتیب هر دو طرف از 

همدیگر منتفع می شوند. 
معتقدیم و بر این باوریم که مشتری، شریک ماست و از 
ابتدا تا انتهای در کنار مشتری می مانیم. مشکالت فنی 
و تخصصی مشتریان، مشکل مجموعه ما نیز محسوب 
می شود به همین دلیل اغلب آنان در تعامل با شرکت 
نساجی حجاب شهرکرد، احساس امنیت می کنند و 
بدون این که نامی از آنان برده شود، کاالیشان متعلق 
به خودشان است. کما این که یکی از بهترین شال های 
ماست  مجموعه  محصول  ایران  ویسکوز  پلی استر 
اما هیچ نامی از حجاب شهرکرد در میان نیست. در 
بیشتر موارد با مشتریانی کار می کنیم که اعتبار تولیدی 
تولید  در  ما  رقیبان  باشند.  داشته  بازرگانی خوبی  و 
پارچه های روسری و شال، تولیدکنندگان ترکیه بودند 
که با راست قامتی و تالش مستمر صنعتگران ایرانی، 

تا حدود زیادی از بازار کشور خارج شده اند. 
به این نکته هم باید اشاره کنم که اسفند 1382 براساس 
دستور سهامداران دو شرکت »الله نقش« و »صنایع 
زیپ شهرکرد« به مجموعه نساجی حجاب شهرکرد 
اضافه شدند اما بعدها به دلیل واردات بی رویه زیپ 
و کوله پشتی ) به عنوان کاالی نهایی مورد استفاده( 
تولید این مجموعه متوقف ماند و ماشین آالت آن را 

به فروش رساندیم. 

داستان تولید چادر مشکی در شرکت نساجی 
حجاب شهرکرد چه زمانی به صورت جدی آغاز 
شد؟ آیا آماری از میزان مصرف و واردات این 

محصول در کشور دارید؟ 
از سال 1386 بار دیگر پروژه تولید چادر مشکی مرغوب 
مدنظر قرار گرفت و براین اساس بررسی های مطالعاتی 

و مشاوره های فنی انجام گرفت. در مورد آمار واردات و 
میزان مصرف چادر مشکی در ایران باید عنوان کنم که 
به 3 دلیل آمارهای موجود غیرقابل اتکاست. نخست 
این که بخش عمده ای از واردات چادر مشکی از مبادی 
رسمی صورت نمی گیرد و از طریق قاچاق یا واردات 
تحت عناوینی مانند سوغات از شهرهای زیارتی و... 

شاهد وفور چادر مشکی در کشور هستیم. 
دلیل بعدی این که در مقاطعی از زمان تعرفه های پارچه 
چادر مشکی به شدت کاهش داده شد. به این ترتیب 
بسیاری از منسوجات به اسم چادر مشکی وارد کشور 
شدند. به عبارت بهتر در تعرفه های گمرکی با اعداد چند 
صد میلیون متری واردات چادر مشکی روبرو می شدیم 

در صورتی که واقعیت از بداظهاری حکایت می کرد.
دلیل سوم این که بسیاری از پارچه ها امکان این که 
مصرف غیرچادری داشته باشند ولی به جای چادر 
 استفاده شوند یا چادری باشند و برای مصرف غیرچادری 
استفاده شوند، را دارند. برای مثال برای پارچه پشت 
پرده ای تعریف مشخصی دارد و باید کاالیی باشد که 
در مقابل تابش مستقیم نور خورشید، استقامت کافی 
را داشته باشد وقتی این اتفاق نمی افتد در بسیاری از 
موارد، پارچه پشت پرده ای پس از گذشت چند ماه 
حالت اولیه خود را از دست می دهد و پاره می شود اما 
الزاماً این طور نیست که از بازار پارچه پشت پرده ای 
تهیه کنید ممکن است از ملحفه اضافی در دوخت 
پشت پرده ای استفاده شود بنابراین در بسیاری از موارد 
به دالیل غیر فنی، منسوجات جای همدیگر استفاده 
می شوند، در مورد چادر مشکی نیز همین شرایط وجود 
دارد، چه بسا یک واردکننده، پارچه آستری را به جای 
چادر مشکی وارد می کند و مردم با توجه به قدرت 
خرید اندکشان، همین پارچه ارزان  قیمت را خریداری 
می کنند.  در مجموع با توجه به این سه دلیل چندان 

نمی توان بر روی آمارهای رسمی موجود اتکا کرد.

آمار کشورهای مبدأ چطور؟
آمارهای  طبق  کرد.  استناد  می توان  اساس  براین   
رسمی کره جنوبی مربوط به سال 1389، تولید سالیانه 
پارچه چادر مشکی   ) و نه پارچه چادری( در این کشور 
صد میلیون یارد بود. الزم به توضیح است که پارچه 
چادری به دو نوع »پارچه های عبایی« و »پارچه های 
پارچه های عبایی،  چادری« تقسیم بندی می شوند. 

پارچه های چادری هستند که لب ریش و فاقد ترکه 
هستند و عرض آنها نیز الزاماً 110 تا 120 سانتی متر 
نیست. این قبیل پارچه ها بیشتر در کشورهای مسلمان 
)غیر ایران( مورد مصرف قرار می گیرند. میزان تولید این 
قبیل پارچه به مراتب بیشتر از صد میلیون یارد پارچه 

چادر مشکی است.
پارچه چادر مشکی که حاشیه دار و دارای عرض بین 
120 تا 110 سانتی متر است یا برای بازار ایران تولید 
سوریه،  مانند  ایرانیان  زیارتی  کشورهای  برای  یا  و 
عربستان، عراق و ... تولید می شود. در آمارهای رسمی 
کشور از 30 میلیون متر مربع تا 70 متر مبع ثبت و 

اعالم شده است. 

آیا اصوالً تولید چادر مشکی از نظر تیراژ تولید 
در کشور مقرون به صرفه است؟

در بررسی های اقتصادی پروژه تولید چادر مشکی، از 
دو تا 15 میلیون متر مربع را مورد بررسی قرار دادیم و 
به مقایسه یکدیگر پرداختیم. سطح قابل قبول و دارای 
صرفه اقتصادی 10میلیون متر مربع است، یعنی در 
2 میلیون متر مربع هیچ گونه توجیه اقتصادی وجود 
ندارد و یکی از دالیلی که باعث عدم موفقیت برخی 
شرکت های کوچک تولیدکننده جادر مشکی می شود، 
حجم اندک تولیداتشان است و به همین نسبت قطعًا 
قابلیت عرضه و رقابت در بازار را نخواهند داشت. در این 
پروژه تولید 2/5 ، 5، 7/5 ، 10، 12/5  و 15 میلیون 
متر مربع چادر مشکی را از نظر توجیه پذیری اقتصادی 
به دقت مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم از 10 
میلیون متر مربع به باال، مقادیر سرمایه گذاری جهش 
بسیار عمده ای پیدا می کند و کمتر از این میزان نیز 

توجیه اقتصادی ندارد.
الزم به یادآوری است که نخستین تولید چادر مشکی 
در جهان، در سوئیس انجام شد که بیش از 30 سال از 
آخرین عرضه این محصول در دنیا سپری می شود و 
حتی پیش از انقالب نیز نمونه های این کاال، به سختی 
پیدا می شد. پس از سوئیس، ژاپنی ها بسیار قدرتمندانه 
وارد تولید چادر مشکی شدند و محصوالت مختلفی 
روانه بازار کردند. پس از مدتی کره جنوبی، دانش فنی 
تولید چادر مشکی را از ژاپنی ها به اشکال مستقیم و 

غیرمستقیم گرفتند. 
در حال حاضر تولیدکننده اصلی چادر مشکی در دنیا، 
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مالحظه  که  همان طور  هستم.  نیز  ایران  نساجی 
می کنید بخش عمده ای از فعالیت حرفه ای من در 
بخش تولید نساجی سپری شد؛ البته شرکت روین 
شیمی صرف نظر از فعالیت در بخش بازرگانی و واردات 
رنگ و مواد شیمیایی، یک کارخانه  تولیدی در قم نیز 

داشت که به تولید مواد شیمیایی می پرداخت.
زمانی که نام شرکت نساجی حجاب 
شهرکرد، شنیده می شود، عموماً تولید 
چادر مشکی در ذهن مخاطبان تداعی 
و  تولیدات  سایر  مورد  در  می شود. 
تولیدی  مجموعه  این  فعلی  وضعیت 

توضیحاتی ارائه نمایید.
خاص(  ) سهامی  شهرکرد  حجاب  نساجی  شرکت 
سال 1369 با هدف تولید چادر مشکی توسط بنیاد 
مستضعفان و جانبازان ) بخش عمومی( راه اندازی شد. 
در آن مقطع زمانی، دستور راه اندازی دو شرکت ) حجاب 
شهرکرد و حجاب یزد( برای تولید چادر مشکی صادر 
شد که فعالیت شرکت حجاب یزد هیچ گاه شروع نشد. 
شرکت حجاب شهرکرد سال 1369 به ثبت رسید و 
حدود 16 سال از فعالیت عملیاتی آن سپری می شود. 

این  تأسیس  اصلی  انگیزه  اشاره شد  که  همان طور 
مجموعه، تولید چادرمشکی بود اما به دالیل مختلف، 
فعالیت کارخانه به دو دستگاه چله پیچی و 84 ماشین 
ماشین  زمان 24  گذشت  با  شد.  خالصه  بافندگی 
ماکویی، یک دستگاه آهار زنی مخصوص فیالمنت 
و یک خط مقدمات بافندگی به مجموعه افزوده گردید. 
عالوه بر آن برای تکمیل خط تولید کارخانه، »شرکت 
رنگرزی، چاپ و تکمیل الله مهرگان« توسط مدیران 
مجموعه خریداری شد و به نام »شرکت الله نقش« 
به ثبت رسید. به این ترتیب عملیات تکمیل پارچه های 
تولیدی حجاب شهرکرد در این شرکت انجام می شود. 
ماکویی،  ماشین آالت  راه اندازی  و  نصب  از   پس 
پارچه های مشابه بافت چادر مشکی تولید و در کارخانه 
الله نقش مراحل رنگرزی و تکمیل آن انجام می شد 
و ظرفیت سالیانه بافت ماشین آالت مذکور 800 هزار 

متر مربع بود. 
سال 1382 که در این مجموعه فعالیت خود را آغاز 
کردم، پارچه های تولیدی مجموعه به دالیل مسائل 
فنی و تکنیکی مانند عدم تناسب ماشین آالت رنگرزی 
و تکمیل، محدودیت هایی در بافت و واردات مواد اولیه 
شیمیایی، کیفیت مناسبی برای عرضه به بازار نداشت؛ 
عالوه بر این تولیدات بر اساس آزمون و خطا انجام 
می شد و دانش فردی افراد در تولید چادر مشکی اعمال 
می َشد که امکان رقابت کیفی و قیمتی با محصوالت 
وارداتی را از مجموعه سلب می کرد به همین دلیل 
ترجیح دادیم وارد بازاری نشویم که در آن محکوم 
به توقف هستیم. در ادامه نوع بافت های ماشین آالت 
ماکویی را تغییر دادیم و عالوه بر تولید مقنعه و روسری 
به تولید شال، پارچه های کرپ مانتویی، پارچه های 

انواع  ویسکوز،  پلی استر  پارچه های  مردانه،  پیراهنی 
محصوالت ساتن برای لباس عروس، پرده و رومیزی 
و امثالهم پرداختیم که در این بخش توان رقابت و تولید 

محصوالت متنوع وجود داشت. 
شرکت نساجی حجاب شهرکرد به دلیل توانمندی های 
ویژه پرسنل خود ، متخصص تولید محصوالت ظریف 
است و توان تولید و ارائه محصوالتی را دارد که از 

عهده بسیاری از شرکت ها خارج است. 

ممکن است مشخصاً بفرمایید توان تولید چه 
محصوالتی را دارد؟

مهم ترین نکته این که تعداد ماشین آالت آهار فیالمنتی 
در ایران بسیار محدود است. فرایند آهار فیالمنت با 
آهار استیپل بسیار متفاوت است و ماشین آالت مربوطه 
قابلیت های خاصی دارد. به این دلیل توانمندی ویژه  ای 
در اختیار داریم که اکثر قریب به اتفاق کارخانه ها ندارند. 
با توجه به این مسائل وارد بازاری می شویم که نهایت 
استفاده را از این توانمندی منحصر به فرد و کم رقیب 

ببریم. 
با  رقابت  توان  ما  مجموعه  که  است  این  واقعیت 
تولیدکنندگان اصفهان و یزد که محصوالت عمده 
با قیمت تمام شده پایین را عرضه می کنند؛ ندارد و 
دلیلی هم برای رقابت با آنها نمی بینیم؛ اما در زمینه 
تولید پارچه های روسری و شال، تولیدکنندگانی بسیار 
تعداد  باال و  امکانات ویژه و هوش  دارای  قدرتمند، 
محدود وجود دارند که بدون تفاهم نامه نوشته شده ای 
وارد بازار همدیگر نمی شویم، مشتریان هر کدام ما 
با دیگری متفاوت است و بسیار دوستانه از کنار هم 
می گذریم. بازار تولید پارچه های روسری و شال در 
کشور بسیار گسترده است و امکان تأمین نیاز تمام 
بازار را نداریم. به عنوان تولیدکننده به رقابت با واردات 
می پردازیم زیرا امکان مانور برای مشتریان را داریم و 
منتظر نمی مانند تا مثاًل صد هزارمتر پارچه  شان تأمین 
شود و با 10 هزار متر اولیه هم می توانند مانورهای اولیه 

را انجام دهند. 
محصوالت تولیدی ما ، کاالی نیمه ساخته است و 
پارچه روسری و شال را آماده چاپ تولید می کنیم و در 
اختیار مشتریان قرار می دهیم، آنان نیز براساس سلیقه 
و ایده آل های ذهنی و تحت برند خود، محصوالت را 

چاپ و روانه بازار مصرف می کنند.

تعداد ماشین آالت آهار فیالمنتی در ایران بسیار 
محدود است. فرایند آهار فیالمنت با آهار استیپل 
مربوطه  ماشین آالت  و  است  متفاوت  بسیار 
قابلیت های خاصی دارد. به این دلیل توانمندی 
ویژه  ای در اختیار داریم که اکثر قریب به اتفاق 
کارخانه ها ندارند. با توجه به این مسائل وارد 
بازاری می شویم که نهایت استفاده را از این 

توانمندی منحصر به فرد و کم رقیب ببریم.
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تصمیم ندارید چاپ روسری و شال را نیز به 
مجموعه حجاب شهرکرد اضافه کنید؟

نمی خواهیم رقیبان مشتریانمان شویم. زمانی که یکی 
از مشتریان دارای سه دستگاه چاپ اسکرین است به 
آسانی می تواند تنوع های بسیاری در محصوالت خود 
لحاظ کند اما اگر قرار باشد با یک دستگاه به رقابت با 
این قبیل شرکت ها بپردازیم، هم امنیت شغلی آنان را از 
بین خواهیم برد و هم بازار فروش ما محدود می شود. 
اما در روند فعالیت فعلی، هم مجموعه ما توسعه پیدا 
می کند و هم مشتریان امکان ارائه محصوالت متنوع تر 
و بیشتری را پیدا می کنند؛ به این ترتیب هر دو طرف از 

همدیگر منتفع می شوند. 
معتقدیم و بر این باوریم که مشتری، شریک ماست و از 
ابتدا تا انتهای در کنار مشتری می مانیم. مشکالت فنی 
و تخصصی مشتریان، مشکل مجموعه ما نیز محسوب 
می شود به همین دلیل اغلب آنان در تعامل با شرکت 
نساجی حجاب شهرکرد، احساس امنیت می کنند و 
بدون این که نامی از آنان برده شود، کاالیشان متعلق 
به خودشان است. کما این که یکی از بهترین شال های 
ماست  مجموعه  محصول  ایران  ویسکوز  پلی استر 
اما هیچ نامی از حجاب شهرکرد در میان نیست. در 
بیشتر موارد با مشتریانی کار می کنیم که اعتبار تولیدی 
تولید  در  ما  رقیبان  باشند.  داشته  بازرگانی خوبی  و 
پارچه های روسری و شال، تولیدکنندگان ترکیه بودند 
که با راست قامتی و تالش مستمر صنعتگران ایرانی، 

تا حدود زیادی از بازار کشور خارج شده اند. 
به این نکته هم باید اشاره کنم که اسفند 1382 براساس 
دستور سهامداران دو شرکت »الله نقش« و »صنایع 
زیپ شهرکرد« به مجموعه نساجی حجاب شهرکرد 
اضافه شدند اما بعدها به دلیل واردات بی رویه زیپ 
و کوله پشتی ) به عنوان کاالی نهایی مورد استفاده( 
تولید این مجموعه متوقف ماند و ماشین آالت آن را 

به فروش رساندیم. 

داستان تولید چادر مشکی در شرکت نساجی 
حجاب شهرکرد چه زمانی به صورت جدی آغاز 
شد؟ آیا آماری از میزان مصرف و واردات این 

محصول در کشور دارید؟ 
از سال 1386 بار دیگر پروژه تولید چادر مشکی مرغوب 
مدنظر قرار گرفت و براین اساس بررسی های مطالعاتی 

و مشاوره های فنی انجام گرفت. در مورد آمار واردات و 
میزان مصرف چادر مشکی در ایران باید عنوان کنم که 
به 3 دلیل آمارهای موجود غیرقابل اتکاست. نخست 
این که بخش عمده ای از واردات چادر مشکی از مبادی 
رسمی صورت نمی گیرد و از طریق قاچاق یا واردات 
تحت عناوینی مانند سوغات از شهرهای زیارتی و... 

شاهد وفور چادر مشکی در کشور هستیم. 
دلیل بعدی این که در مقاطعی از زمان تعرفه های پارچه 
چادر مشکی به شدت کاهش داده شد. به این ترتیب 
بسیاری از منسوجات به اسم چادر مشکی وارد کشور 
شدند. به عبارت بهتر در تعرفه های گمرکی با اعداد چند 
صد میلیون متری واردات چادر مشکی روبرو می شدیم 

در صورتی که واقعیت از بداظهاری حکایت می کرد.
دلیل سوم این که بسیاری از پارچه ها امکان این که 
مصرف غیرچادری داشته باشند ولی به جای چادر 
 استفاده شوند یا چادری باشند و برای مصرف غیرچادری 
استفاده شوند، را دارند. برای مثال برای پارچه پشت 
پرده ای تعریف مشخصی دارد و باید کاالیی باشد که 
در مقابل تابش مستقیم نور خورشید، استقامت کافی 
را داشته باشد وقتی این اتفاق نمی افتد در بسیاری از 
موارد، پارچه پشت پرده ای پس از گذشت چند ماه 
حالت اولیه خود را از دست می دهد و پاره می شود اما 
الزاماً این طور نیست که از بازار پارچه پشت پرده ای 
تهیه کنید ممکن است از ملحفه اضافی در دوخت 
پشت پرده ای استفاده شود بنابراین در بسیاری از موارد 
به دالیل غیر فنی، منسوجات جای همدیگر استفاده 
می شوند، در مورد چادر مشکی نیز همین شرایط وجود 
دارد، چه بسا یک واردکننده، پارچه آستری را به جای 
چادر مشکی وارد می کند و مردم با توجه به قدرت 
خرید اندکشان، همین پارچه ارزان  قیمت را خریداری 
می کنند.  در مجموع با توجه به این سه دلیل چندان 

نمی توان بر روی آمارهای رسمی موجود اتکا کرد.

آمار کشورهای مبدأ چطور؟
آمارهای  طبق  کرد.  استناد  می توان  اساس  براین   
رسمی کره جنوبی مربوط به سال 1389، تولید سالیانه 
پارچه چادر مشکی   ) و نه پارچه چادری( در این کشور 
صد میلیون یارد بود. الزم به توضیح است که پارچه 
چادری به دو نوع »پارچه های عبایی« و »پارچه های 
پارچه های عبایی،  چادری« تقسیم بندی می شوند. 

پارچه های چادری هستند که لب ریش و فاقد ترکه 
هستند و عرض آنها نیز الزاماً 110 تا 120 سانتی متر 
نیست. این قبیل پارچه ها بیشتر در کشورهای مسلمان 
)غیر ایران( مورد مصرف قرار می گیرند. میزان تولید این 
قبیل پارچه به مراتب بیشتر از صد میلیون یارد پارچه 

چادر مشکی است.
پارچه چادر مشکی که حاشیه دار و دارای عرض بین 
120 تا 110 سانتی متر است یا برای بازار ایران تولید 
سوریه،  مانند  ایرانیان  زیارتی  کشورهای  برای  یا  و 
عربستان، عراق و ... تولید می شود. در آمارهای رسمی 
کشور از 30 میلیون متر مربع تا 70 متر مبع ثبت و 

اعالم شده است. 

آیا اصوالً تولید چادر مشکی از نظر تیراژ تولید 
در کشور مقرون به صرفه است؟

در بررسی های اقتصادی پروژه تولید چادر مشکی، از 
دو تا 15 میلیون متر مربع را مورد بررسی قرار دادیم و 
به مقایسه یکدیگر پرداختیم. سطح قابل قبول و دارای 
صرفه اقتصادی 10میلیون متر مربع است، یعنی در 
2 میلیون متر مربع هیچ گونه توجیه اقتصادی وجود 
ندارد و یکی از دالیلی که باعث عدم موفقیت برخی 
شرکت های کوچک تولیدکننده جادر مشکی می شود، 
حجم اندک تولیداتشان است و به همین نسبت قطعًا 
قابلیت عرضه و رقابت در بازار را نخواهند داشت. در این 
پروژه تولید 2/5 ، 5، 7/5 ، 10، 12/5  و 15 میلیون 
متر مربع چادر مشکی را از نظر توجیه پذیری اقتصادی 
به دقت مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم از 10 
میلیون متر مربع به باال، مقادیر سرمایه گذاری جهش 
بسیار عمده ای پیدا می کند و کمتر از این میزان نیز 

توجیه اقتصادی ندارد.
الزم به یادآوری است که نخستین تولید چادر مشکی 
در جهان، در سوئیس انجام شد که بیش از 30 سال از 
آخرین عرضه این محصول در دنیا سپری می شود و 
حتی پیش از انقالب نیز نمونه های این کاال، به سختی 
پیدا می شد. پس از سوئیس، ژاپنی ها بسیار قدرتمندانه 
وارد تولید چادر مشکی شدند و محصوالت مختلفی 
روانه بازار کردند. پس از مدتی کره جنوبی، دانش فنی 
تولید چادر مشکی را از ژاپنی ها به اشکال مستقیم و 

غیرمستقیم گرفتند. 
در حال حاضر تولیدکننده اصلی چادر مشکی در دنیا، 
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کشور دارید؟
هر اندازه چادر مشکی وارد کشور شود، همان میزان 
مورد مصرف بازار قرار می گیرد. طبعاً هیچ تاجری، 
براین  نمی کند  وارد  انبار  در  ذخیره  برای  را  کاالیی 
اساس »حداقل« میزان مصرف 30 میلیون متر مربع 
و »حداکثر« میزان مصرف طبق آمارهای رسمی 70 
میلیون متر مربع است. به این بخش توجه چندانی 
قائل نیستیم زیرا بر این باوریم که میزان مصرف از 30 
میلیون متر مربع بسیار بسیار بیشتر است. شایان ذکر 
است که مباحث فرهنگی و اقبال به موضوع حجاب 
و تکالیف آن نیز بسیار مهم و تعیین کننده می باشند 
توسعه،  طرح  این  در  شرکت  سهامداران  تاکید  و 

پاسخگویی به این نیاز عمومی جامعه نیز بوده است.
پارچه چادر مشکی در شرکت نساجی حجاب شهرکرد 
در  را  خود  آزمایشی  تولید  گذشته،  سال  بهمن  از 
طرح های متنوع و متفاوت آغاز کرد. در قراردادهای 
همکاری با کره جنوبی عالوه بر خرید ماشین آالت، 

3 موضوع دیگر نیز مدنظر قرار دادیم که عبارتند از: 
1- انتقال دانش فنی که طرف کره ای موظف است 
ظرف یک سال، چادر مشکی تولیدی این مجموعه را 

به کیفیت 90 درصدی تولیدات کره ای برساند.
2- حضور متخصصین کره ای برای انتقال دانش فنی 
به متخصصین ایرانی. مسئولیت انجام عملیات، تولید و 
ارائه دستورالمعل های کاری و نظارت بر تولید و کیفیت 

برعهده کره  ای هاست.
حضور  و  فنی  دانش  انتقال  تضمین  برای   -3
متخصصین خارجی، طرف کره ای موظف به خرید 
30 درصد از تولیدات ما خواهد بود. این اقدام باعث 
می شود که هم کنترل قیمت ها و نحوه عملکرد در 
اختیار ما باشد و همچنین اگر قرار باشد محصولی به 
طرف مقابل فروخته شود، طبعاً اجازه کاهش کیفیت را 
نخواهد داد و این موضوع به نفع ما خواهد بود. ضمن 
این که فرصت مغتنمی به دست خواهیم آورد تا مواد 
اولیه مورد نیاز را از طریق ارز دریافتی از کره ای ها تأمین 
نماییم. در واقع بدون انتقال ارز ، ماده اولیه ) نخ ITY و 
رنگ و مواد شیمیایی مخصوص( وارد کشور می شود.

سوال بعدی ما در مورد دستیابی به دانش فنی 
تولید چادر مشکی بود که با توجه به توضیحات 
در  که  گرفت  نتیجه  گونه  این  می توان  شما 

حال دستیابی به دانش فنی تولید چادر مشکی 
هستیم... درست است؟!

بله. طبق قرارداد همکاری، دانش فنی طرف کره ای 
در طول یک سال به ما منتقل خواهد شد. طبعاً اگر 
بخواهند طی دو ماه این انتقال را انجام دهند، بقیه سال 

را بیکار خواهند ماند!

حجاب  نساجی  شرکت  صورت  این  در 
شهرکرد تنها تولیدکننده چادر مشکی در سطح 

باال خواهد بود؟ 
 کلمه »تنها« یکی از واژه هایی است که در ایران کاربرد 
چندان مناسبی ندارد. اغلب شرکت ها از این کلمه در 
تبلیغات خود استفاده می کنند » تنها تولیدکننده فالن ، 
تنها تولیدکننده فالن کاال در ایران و .... « در حالی که 
این طور نیست. در مورد تولید چادر مشکی هم همین 
وضعیت وجود دارد؛ بسیاری از شرکت ها به تولید چادر 
مشکی پرداخته اند اما کیفیت خوب یا بد این محصول 
داستان جداگانه ای دارد. برخی هم تمام تالش خود را 
به عمل آوردند اما امکان تولید پارچه چادری را به دالیلی 
محصول  با  موجود  ماشین آالت  تناسب  عدم  مانند 
واحدهای  همین  از  یکی  اگرچه  نداشتند  موردنظر 
تولیدی فعالیت های بسیار خوبی در مورد رنگ مشکی 
چادر مشکی انجام داد و یک کاالی پلی استری عالی 
تولید کردند. تعدادی از شرکت ها ادعای تولید چادر 
مشکی را مطرح می کنند اما قضاوت در مورد واقعیت 
این ادعا و کیفیت خوب یا بد محصوالت، برعهده 
مصرف کنندگان است و به اعتقاد من اعالم چنین 
مطالبی، خاصیت، لزوم و فایده ای ندارند. چه اشکالی 
دارد تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را به چادر 
مشکی اختصاص دهند؟ به هرحال هر کاالیی مشتری 

مخصوص خود را دارد و هر فردی براساس سالیق، 
نیازها و خواسته های خود، کاالیی را خریداری می کند 
و نباید انتظار داشته باشیم سلیقه تمام افراد جامعه در 

مورد نوع پوشش یکسان باشد. 
با توجه به توضیحات فوق، شرکت نساجی حجاب 
شهرکرد بزرگ ترین تولیدکننده چادر مشکی در ایران 

است. 

این  مشکی  چادر  فروش  و  توزیع  زمینه  در 
این  آیا  اتخاذ می  َشود؟  مجموعه چه تدابیری 
محصوالت به نام تولید ایران عرضه می شوند 
یا با توجه به استقبال همیشگی مردم از کاالی 

خارجی، به عنوان تولید کره به فروش می رود؟ 
سیاست شرکت نساجی حجاب شهرکرد، تولید براساس 
سفارش است و هیچ موجودی کاالیی در انبارهایمان 
نداشته و نخواهیم داشت. در صورتی که تولید طبق 
سفارش صورت نگیرد، سرمایه در گردش مجموعه 
را حبس کرده ایم. پس تمام تولیدات شرکت اعم از 
چادر مشکی، پارچه های روسری و ... صرفاً براساس 
سفارش انجام می گیرد و مشتری تعیین می کند با چه 
برند و عنوانی این محصول از درب کارخانه خارج شود 
زیرا اسامی و عناوین متعلق به مشتریان است. البته 
بخش عمده ای از محصوالتی که بدون برند تحویل 
مشتریان می دهیم، توسط آنان به  نام کاالی خارجی 

عرضه می شود.   
 

آیا برای عرضه مستقیم چادر مشکی توسط 
نساجی حجاب شهرکرد برنامه ای دارید؟ مطالبی، خاصیت، لزوم و فایده ای ندارند. چه اشکالی 

دارد تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را به چادر 
مشکی اختصاص دهند؟ به هرحال هر کاالیی مشتری 

نساجی حجاب شهرکرد برنامه ای دارید؟
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کره جنوبی است که به دلیل هزینه های گزاف نیروی 
انتقال  ویتنام  مانند  کشورهایی  به  را  تولید  انسانی، 
داده اند. همانند بسیاری از شرکت های اروپایی که با 
توجه به هزینه های پایین دستمزد در چین، تولیدات 

خود را انجام می دهند.  
مبنای تولید چادر مشکی را براساس قیمت و کیفیت 
به  رو  متوسط  که  دادیم  قرار  جنوبی  کره  تولیدات 

باالست. 
روش کار هم به این صورت بود که مدیران قبلی 
مرغوب ترین،  شهرکرد،  حجاب  نساجی  شرکت 
گران قیمت ترین و پرمصرف ترین پارچه چادر مشکی 
در  و  از شهرهای مختلف کشور  را  بازار  در  موجود 
چندین نوبت خریداری کردند. بیش از 300 نمونه تهیه 
و مورد آنالیز قرار گرفت، سپس به چند شرکت معتبر 
کره ای و ژاپنی ارسال شد؛ در نهایت یک نتیجه گیری 
کلی انجام گرفت و چندین کالیته به عنوان بهترین 
نمونه های موجود انتخاب شد. در ادامه این نمونه ها به 

تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی عرضه گردید. 
در واقع مهندسی معکوس برای اجرای پروژه تولید 
تولیدکنندگان  از  گرفت.  قرار  مدنظر  مشکی  چادر 
پارچه چادر مشکی پرسیده شد که ) فارغ از برند و 
اسم تجاری موجود کاال در ایران(توان تولید کدام نوع 
از پارچه را دارند. بسیاری از تولیدکنندگان، آمادگی خود 

را اعالم کردند.
در مرحله بعدی، ماشین آالت و دستگاه های تولیدی 
مورد بررسی دقیق قرار گرفت، برای انجام این کار 
از دپارتمان نساجی  کره جنوبی کمک گرفته شد که 
این  دانشگاه  و  بازنشستگان صنعت  از  مجموعه ای 
کشور بودند. پس از مطالعات و بررسی های فراوان، 
تعدادی تولیدکننده ماشین آالت خط تولید پارچه چادر 
مشکی شناسایی و از تمام این سازندگان، پروپوزال 
گرفته شد، تمام پروپوزال ها بدون نام ارائه کننده در کنار 

همدیگر قرار گرفتند و برای تعدادی از کارخانه های کره 
جنوبی  ارسال شدند. به این ترتیب یکسری فعالیت های 
تحقیقاتی و آماری با فعاالن اصلی تولید پارچه چادر 
مشکی کره جنوبی و ژاپن ( انجام گرفت و در نهایت 
به 3 شرکت رسیدیم که پس از مذاکره با آنان، اعالم 
آمادگی کردند که خط تولید چادر مشکی را در ایران 
طراحی و ماشین آالت مورد نیاز را خریداری، نصب و 
راه اندازی نمایند؛ ضمن این که به انتقال دانش فنی نیز 

بپردازند. 
هدف اصلی شرکت نساجی حجاب شهرکرد این بود 
که حتماً دانش فنی در کنار انجام پروژه مدنظر قرار 
گیرد تا تمام سعی  و خطاها برای تولید چادر مشکی و 
عدم اقبال مردم نسبت به تولیدات داخلی این محصول 
تغییر کند و روال منظم، مشخص و منطقی به خود 

گیرد. 
از  بافندگی(  ماشین های  جز  ) به  ماشین آالت  تمام 
به  و  شدند  انتخاب  جنوبی  کره  مختلف  برندهای 
اصطالح دست چین شده اند، ماشین های بافندگی نیز 
از 3 شرکت معتبر اروپایی تهیه گردید و مورد تأیید 

شرکت های کره  ای قرار گرفت. 
در نهایت این طرح از سوی سهامداران تأیید شد و از 
صندوق ذخیره ارزی با ارز 20میلیون و 64 هزار یورو به 
بانک ملت سپرده شد اما حدود دو سال در  این بانک به 
دالیل مختلف، متوقف ماند. اسفند 1387 طی برگزاری 
جلسه ای با مدیرعامل وقت بانک ملت، ایشان در مورد 
توجیه یا عدم توجیه اقتصادی این طرح سواالتی مطرح 
نمود و کاماًل مشخص بود که رغبتی برای انجام این 

طرح ندارد! 
دفتر  سابق  مدیرکل  نصراللهی-  خانم  مساعدت  با 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت- وزیر صنایع وقت، 
موضوع را به بانک صنعت و معدن ارجاع داد و در 
سال 1388 عملیات بانکی آغاز شد. از سال 1389، 
عملیات عمرانی، خاکبرداری، ساخت سوله ها و ... آغاز 
شد و گشایش اعتبارات به جریان افتاد. در ادامه شماره 
ال سی به ما اعالم گردید در حالی که طرف کره جنوبی 
پیگیری های  از  پس  بود،  نکرده  دریافت  شماره ای 
متعدد، مشخص شد که صندوق ذخیره ارزی تعطیل 
شده و در حال تبدیل به صندوق توسعه ملی است. 
فرایند تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه 
ملی حدود یک سال و نیم به طول انجامید و مسائل 

آئین نامه ها،  دستورالعمل ها،  ابالغ  مانند  مختلفی 
روش های اجرای کار و ... باعث توقف پروژه تولید 
چادر مشکی در شرکت نساجی حجاب شهرکرد شد؛ 
در ادامه نیز تحریم های بین المللی قد علم کردند! سال 
1393 با استناد به متمم قراردادهای منعقد شده و طبق 
قوانین جدید صندوق توسعه ملی، این پروژه بار دیگر 
روال اجرایی به خود گرفت که بسیار طوالنی مدت بود. 
در این مدت هزینه های ریالی نیز افزایش بسیاری یافته 

بود.
طبق برنامه، بخش ارزی پروژه برعهده بانک و قسمت 
ریالی برعهده سهامداران و شرکت بود. در حال حاضر 
تمام  به  بانک  و  می شود  انجام  کارها  برنامه  طبق 
تعهدات خود عمل نموده است. با توجه به تحریم های 
بانکی، هزینه های نقل و انتقال پول اضافه شد و به 
دلیل تحریم بانک صنعت و معدن، برای شرکت های 
اروپایی یک بانک واسطه و برای شرکت های کره ای 
یک بانک واسطه دیگر انتخاب شد. به این ترتیب، 
بانک صنعت و  معدن، ارزها را در اختیار بانک واسط 
قرار می داد، ارزها توسط این بانک به یک بانک اروپایی 
و سپس شرکت های اروپایی ارسال می شد. در مورد 

 کره جنوبی نیز این کار انجام شد. 
سال 1393 همزمان با تکمیل فعالیت های عمرانی و 
آماده سازی های داخلی، ورود ماشین آالت شروع شد و 
تا سال 1394 تقریباً تمام ماشین آالت رسیدند. نصب و 
راه اندازی ماشین آالت خطوط تولید نیز از سال 1394 
صورت گرفت که به جز چند ماشین بافندگی که هنوز 
ماشین آالت  سایر  نشده،  انجام  آنها  تحویل  مراحل 
تحویل، نصب و راه اندازی شده  و در حال تولید هستند. 
اواسط سال 1394 »شرکت میهن باف ) و عالوه بر آن 
ماشین آالت شرکت  بافته های کرمان سابق(« نیز به 
شرکت نساجی حجاب شهرکرد واگذار شد. این شرکت 
دارای دو خط تولید شامل فاستونی و ریسندگی الیاف 
کوتاه است. در حال حاضر شرکت حجاب شهرکرد 
در 5 بخش متفاوت ریسندگی الیاف کوتاه )در دست 
راه اندازی (، فاستونی بافی ) با نام تجاری میهن باف 
برای پارچه و نام برتیانچی برای کت و شلوار(، بافندگی 
)خط سابق حجاب(، رنگرزی و چاپ و تکمیل ) خط 
سابق الله نقش ( و چادر مشکی درحال فعالیت است. 

در  مشکی  چادر  مصرف  میزان  از  آماری  آیا 

نساجی حجاب شهرکرد  اصلی شرکت  هدف 
این بود که حتماً دانش فنی در کنار انجام پروژه 
مدنظر قرار گیرد تا تمام سعی  و خطاها برای 
تولید چادر مشکی و عدم اقبال مردم نسبت به 
تولیدات داخلی این محصول تغییر کند و روال 

منظم، مشخص و منطقی به خود گیرد. 

6   شماره 166    مهر 95      



کشور دارید؟
هر اندازه چادر مشکی وارد کشور شود، همان میزان 
مورد مصرف بازار قرار می گیرد. طبعاً هیچ تاجری، 
براین  نمی کند  وارد  انبار  در  ذخیره  برای  را  کاالیی 
اساس »حداقل« میزان مصرف 30 میلیون متر مربع 
و »حداکثر« میزان مصرف طبق آمارهای رسمی 70 
میلیون متر مربع است. به این بخش توجه چندانی 
قائل نیستیم زیرا بر این باوریم که میزان مصرف از 30 
میلیون متر مربع بسیار بسیار بیشتر است. شایان ذکر 
است که مباحث فرهنگی و اقبال به موضوع حجاب 
و تکالیف آن نیز بسیار مهم و تعیین کننده می باشند 
توسعه،  طرح  این  در  شرکت  سهامداران  تاکید  و 

پاسخگویی به این نیاز عمومی جامعه نیز بوده است.
پارچه چادر مشکی در شرکت نساجی حجاب شهرکرد 
در  را  خود  آزمایشی  تولید  گذشته،  سال  بهمن  از 
طرح های متنوع و متفاوت آغاز کرد. در قراردادهای 
همکاری با کره جنوبی عالوه بر خرید ماشین آالت، 

3 موضوع دیگر نیز مدنظر قرار دادیم که عبارتند از: 
1- انتقال دانش فنی که طرف کره ای موظف است 
ظرف یک سال، چادر مشکی تولیدی این مجموعه را 

به کیفیت 90 درصدی تولیدات کره ای برساند.
2- حضور متخصصین کره ای برای انتقال دانش فنی 
به متخصصین ایرانی. مسئولیت انجام عملیات، تولید و 
ارائه دستورالمعل های کاری و نظارت بر تولید و کیفیت 

برعهده کره  ای هاست.
حضور  و  فنی  دانش  انتقال  تضمین  برای   -3
متخصصین خارجی، طرف کره ای موظف به خرید 
30 درصد از تولیدات ما خواهد بود. این اقدام باعث 
می شود که هم کنترل قیمت ها و نحوه عملکرد در 
اختیار ما باشد و همچنین اگر قرار باشد محصولی به 
طرف مقابل فروخته شود، طبعاً اجازه کاهش کیفیت را 
نخواهد داد و این موضوع به نفع ما خواهد بود. ضمن 
این که فرصت مغتنمی به دست خواهیم آورد تا مواد 
اولیه مورد نیاز را از طریق ارز دریافتی از کره ای ها تأمین 
نماییم. در واقع بدون انتقال ارز ، ماده اولیه ) نخ ITY و 
رنگ و مواد شیمیایی مخصوص( وارد کشور می شود.

سوال بعدی ما در مورد دستیابی به دانش فنی 
تولید چادر مشکی بود که با توجه به توضیحات 
در  که  گرفت  نتیجه  گونه  این  می توان  شما 

حال دستیابی به دانش فنی تولید چادر مشکی 
هستیم... درست است؟!

بله. طبق قرارداد همکاری، دانش فنی طرف کره ای 
در طول یک سال به ما منتقل خواهد شد. طبعاً اگر 
بخواهند طی دو ماه این انتقال را انجام دهند، بقیه سال 

را بیکار خواهند ماند!

حجاب  نساجی  شرکت  صورت  این  در 
شهرکرد تنها تولیدکننده چادر مشکی در سطح 

باال خواهد بود؟ 
 کلمه »تنها« یکی از واژه هایی است که در ایران کاربرد 
چندان مناسبی ندارد. اغلب شرکت ها از این کلمه در 
تبلیغات خود استفاده می کنند » تنها تولیدکننده فالن ، 
تنها تولیدکننده فالن کاال در ایران و .... « در حالی که 
این طور نیست. در مورد تولید چادر مشکی هم همین 
وضعیت وجود دارد؛ بسیاری از شرکت ها به تولید چادر 
مشکی پرداخته اند اما کیفیت خوب یا بد این محصول 
داستان جداگانه ای دارد. برخی هم تمام تالش خود را 
به عمل آوردند اما امکان تولید پارچه چادری را به دالیلی 
محصول  با  موجود  ماشین آالت  تناسب  عدم  مانند 
واحدهای  همین  از  یکی  اگرچه  نداشتند  موردنظر 
تولیدی فعالیت های بسیار خوبی در مورد رنگ مشکی 
چادر مشکی انجام داد و یک کاالی پلی استری عالی 
تولید کردند. تعدادی از شرکت ها ادعای تولید چادر 
مشکی را مطرح می کنند اما قضاوت در مورد واقعیت 
این ادعا و کیفیت خوب یا بد محصوالت، برعهده 
مصرف کنندگان است و به اعتقاد من اعالم چنین 
مطالبی، خاصیت، لزوم و فایده ای ندارند. چه اشکالی 
دارد تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را به چادر 
مشکی اختصاص دهند؟ به هرحال هر کاالیی مشتری 

مخصوص خود را دارد و هر فردی براساس سالیق، 
نیازها و خواسته های خود، کاالیی را خریداری می کند 
و نباید انتظار داشته باشیم سلیقه تمام افراد جامعه در 

مورد نوع پوشش یکسان باشد. 
با توجه به توضیحات فوق، شرکت نساجی حجاب 
شهرکرد بزرگ ترین تولیدکننده چادر مشکی در ایران 

است. 

این  مشکی  چادر  فروش  و  توزیع  زمینه  در 
این  آیا  اتخاذ می  َشود؟  مجموعه چه تدابیری 
محصوالت به نام تولید ایران عرضه می شوند 
یا با توجه به استقبال همیشگی مردم از کاالی 

خارجی، به عنوان تولید کره به فروش می رود؟ 
سیاست شرکت نساجی حجاب شهرکرد، تولید براساس 
سفارش است و هیچ موجودی کاالیی در انبارهایمان 
نداشته و نخواهیم داشت. در صورتی که تولید طبق 
سفارش صورت نگیرد، سرمایه در گردش مجموعه 
را حبس کرده ایم. پس تمام تولیدات شرکت اعم از 
چادر مشکی، پارچه های روسری و ... صرفاً براساس 
سفارش انجام می گیرد و مشتری تعیین می کند با چه 
برند و عنوانی این محصول از درب کارخانه خارج شود 
زیرا اسامی و عناوین متعلق به مشتریان است. البته 
بخش عمده ای از محصوالتی که بدون برند تحویل 
مشتریان می دهیم، توسط آنان به  نام کاالی خارجی 

عرضه می شود.   
 

آیا برای عرضه مستقیم چادر مشکی توسط 
نساجی حجاب شهرکرد برنامه ای دارید؟ مطالبی، خاصیت، لزوم و فایده ای ندارند. چه اشکالی 

دارد تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را به چادر 
مشکی اختصاص دهند؟ به هرحال هر کاالیی مشتری 

نساجی حجاب شهرکرد برنامه ای دارید؟
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سال گذشته )و پیش از ورود به عرصه فاستونی بافی( 
1100 نوع محصول تولید می کردیم. تنوع محصول 
در این مجموعه بسیار باالست، طبق آمار ، در پنج ماه 
نخست امسال بیش از 400 کالیته تولید شده است و 
12 نوع پارچه چادری در حال تولید داریم. محصوالت 
آزمایشی نیز براساس نظرات مشتریان تولید می  شوند 
اما پس از جلب نظر مشتریان، طبق سفارش و قرارداد، 

وارد خطوط تولید می شوند.
توسعه بازار و ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت، مهم ترین 
برنامه شرکت نساجی حجاب شهرکرد را در بر می گیرد. 
بر این باوریم که با افزایش تنوع محصوالت، تعداد 
مشتریان نیز افزوده خواهد شد. دو پروژه توسعه ای 
دیگر ) تولید 10 میلیون متر مربع چادر مشکی و تولید 
5 هزار تن نخ ITY در سال(  از طریق سهامداران به ما 
ابالغ شده که در حال بررسی های اولیه هستیم؛ ضمن 
این که به صادرات هم فکر می کنیم و به توافقاتی با 
کشورهای همسایه رسیده ایم اما به دلیل بروز تشنج ها 
و عدم ثبات مسائل سیاسی و اقتصادی، فعاًل دست 
نگه داشته ایم و منتظر بهبود شرایط بازار کشورهای 

مذکور هستیم. 
فرصت خوبی است تا به پیگیری های مستمر و موثر 
خانم نصراللهی- مدیرکل سابق دفتر صنایع نساجی 
فعالیت های  پیشبرد  در  صنعت-  وزارت  پوشاک  و 
مجموعه اشاره نمایم و از همکاری های دلسوزانه و 
مستمر ایشان کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم. 

وضعیت صنایع نساجی را در دوره پساتحریم 
چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شاهد تغییر و تحول 
خاصی با توجه به توافقات هسته ای و برجام در 

بازار هستید یا خیر؟
خیر هنوز اثر ویژه ای در روند تولید و بازار به وجود نیامده 
است و بعید می دانم اتفاق خاصی رخ دهد زیرا عماًل 
هیچ تغییر مثبتی احساس نمی شود. دالیل رکود حاکم 
بر بازار داخلی، بسیار پیچیده هستند و شاید آسان ترین 
و پیش پا افتاده ترین دلیل رکود فعلی، توان پایین مالی 
مردم باشد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته 
و صرفاً به رفع نیازهای اولیه خود می پردازند و امکان 
ایجاد  تغییر در سبد خرید خود را ندارند. برای ایجاد 
رونق در بازار باید روش های حمایت از تولید را مورد 
پیگیری قرار داد که الگوهای آن غیرقابل دسترس 

نیست و بسیاری از کشورها در مقاطعی از زمان آن 
را تجربه کرده اند. بازار نساجی ایران سال هاست که 
دستخوش بی مهری های فراوان قرار گرفته و هجمه 
ارزان قیمت و نیز  عظیم واردات بی کیفیت و طبعا 
قاچاق پوشاک )به عنوان محصول نهایی مورد نیاز 
مصرف کننده( حیات این صنعت عظیم را نشانه گرفته 
است و امروزه که به علت رکود فراوان حاکم بر اقتصاد 
کشور نیز بنیه مالی پایین عامه مردم وضعیت عمومی 
تجارت و در پی آن صنعت نابسامان و ناخوشایند است ، 
وضعیت بازار نساجی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و 

بسیار ضربه پذیر و قریب به خطر است.
شایان ذکر است که واردات کاالی مرغوب از مبادی 
قانونی که از یک سو موجب رشد کیفت محصوالت 
موجب  دیگر  سوی  از  و  رقابت  میدان  در  تولیدی 
نزدیک شدن شرایط تبیین قیمت تمام شده رقابتی 
است؛ موجب می گردد که صنایع به پویایی ناچار شده 
و درصدد بهبود وضعیت کیفی خود و در همین راستا 
نوسازی و بهسازی و باالبردن بهره وری در خود گردند 
مرگ  موجبات  بی کیفیت  محصوالت  واردات  ولی 
تدریجی و با شیب تند همه صنایع و از جمله صنایع 

نساجی را فراهم می آورد.

*مطلب نهایی
در خاتمه الزم است مسئولین ذیربط ، تجار دست 
اندرکار و همچنین مصرف کنندگان به برخی نکات 

توجه فرمایند که :
1- هر تولید جدید ی، فرایندهای رشد و بلوغ خاص 
خود را می طلبد و طبعاً نمی توان ره صد ساله را یکشبه 

طی کرد. دانش و تجربه ای که سوئیس ، ژاپن و پس از 
آنها کره جنوبی طی سنواتی طوالنی به دست آورده اند 
به آسانی و بدون صرف وقت و هزینه و حوصله منتقل 
شدنی نیست و همه اینها عزم و همتی را می طلبد که 

ناگریز است.
2- حمایت از تولید داخلی به معنی تقبل هر سطح از 
کیفیت نیست و طبعاً انتقاد سازنده جهت ارتقای کیفیت 
الزمه رشد است ولی هجمه و حمله تخریبی موجب 
ایجاد تاخیر در حصول نتیجه و چه بسا دلسردی در 
سرمایه گذاری های مجدد و دلمشغولی برای سرمایه 
گذاران فعلی خواهد بود. حمایت از تولید داخلی همواره 
می بایست با عزم در سازندگی و همت در بهینه سازی 
همراه باشد تا هم اعتالی تولید داخلی را در پی داشته 
باشد و هم موجب دلگرمی و تشویق شود، هم باید به 
ایرادات احتمالی پرداخت و هم توقعی متناسب با ظرف 
زمانی داشت و در نهایت باید با انصاف کافی تولید 

داخلی را به سمت و سوی تعالی سوق داد.
3- باید به یاد داشته باشیم که مشق ننوشته بی غلط 
است و اگر غلطی در نوشته ای دیدیم، عالوه بر این که 
با قلم قرمز زیر آن خط می کشیم ، صحیح آن را برای 
جلوگیری از تکرار غلط بنویسیم تا با اصالح آنچه بود، 

به دریافت آنچه باید باشد نزدیک شویم. 
4- ما هنوز در ابتدای این راه پرپیچ و خم هستیم 
و دست یاری طلبانه خود را به سمت همه آگاهان ، 
متخصصین و بزرگان این عرصه دراز خواهیم نگه 
داشت؛ پس دست یکدیگر را بگیریم و برای ساختن 
و باالبردن توان های علمی عملی اقتصادی یکدیگر 

هم سو شویم. 
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بله. تصمیم داریم محلی را در گام نخست در تهران 
راه اندازی  برای عرضه مستقیم محصوالت چادری 
نماییم و در حال بررسی مناسب ترین مکان برای انجام 
این کار هستیم. قطعاً در صورت یافتن محل مناسب، 
اطالع رسانی های گسترده در سایت و کانال تلگرام 
شرکت نساجی حجاب شهرکرد صورت خواهد گرفت.

منتشر  خبری  سایت های  در  مصاحبه  این 
خواهد شد و ممکن است تمام خوانندگان آن، 
فعاالن صنایع نساجی نباشند و مصرف کنندگانی 
باشند که می خواهند دقیقاً بدانند دلیل اصلی عدم 
تولید چادر مشکی در ایران چیست. طبعاً به دلیل 
عدم اطالعات کافی، گمانه زنی هایی مانند وجود 
مافیای واردات چادر مشکی و ممانعت از تولید 
چادر مشکی در ایران و ... صورت می گیرد. آیا به 
راستی مافیایی در تولید چادر مشکی وجود دارد؟
از همان روز نخست استفاده مردم ایران از چادر مشکی، 
واردات وجود داشت؛ این واردات، قدمت بسیاری دارد 
و این کاال جزو مواردی است که هیچ گاه در ایران 
تولید نشده است. نمی توان با قطعیت اعالم کنم که 
ایجاد  برای  یا خیر و دلیلی هم  مافیایی وجود دارد 
تنش و درگیری در این زمینه نمی بینم. به عنوان یک 
تولیدکننده سیاست گذاری های مربوط به یک مجموعه 
تولیدی را دنبال می کنم و قضاوتی در مورد مافیای 

چادر مشکی انجام نمی دهم. 
عاید  سودی  هیچ  مشکی  چادر  واردات  ببینید!  اگر 
واردکنندگان نمی کرد، قطعاً این کار را ادامه نمی دادند 
و طبیعی است که در برابر تولید این محصول در کشور 
و به عبارت بهتر حذف سودهای کالن واردات چادر 
مشکی، مقاومت کنند. تولید آزمایشی چادر مشکی را از 
بهمن سال گذشته آغاز کردیم اما اسفندماه، یک طاقه 
پارچه چادر مشکی به من نشان دادند که در حاشیه آن 

به زبان فارسی »نساجی حجاب« درج شده بود؛ پس 
از آنالیز پارچه مشخص شد نخ تار آن 75 اینترمینگل 
و نخ پود 50 اسپان است! تمام صنعتگران نساجی به 
خوبی می دانند این پارچه آستری کت است نه پارچه 
چادری! اما به اسم پارچه چادری و برند حجاب وارد 
بازار ایران شده است. پس »خیلی ها« نمی خواهند سود 
کالن واردات را از دست بدهند و به اشکال مختلف در 

مقابل تولید آن در کشور ایستادگی می کنند. 
به اعتقاد مدیران شرکت نساجی حجاب شهرکرد، هیچ 
کاالی کیفی مناسبی وجود ندارد که نتواند با واردات 
مقابله نماید و هیچ دلیلی هم برای آن وجود ندارد. 
مصرف کننده هنگام خرید کاالی نساجی، توجهشان 
ابتدا معطوف ظاهر و شکل محصول می  شود، سپس 
آن را لمس می کنند و در مرحله بعدی به دنبال برند و 
تولیدکننده آن می گردند. این باور در مشتریان شکل 
نگرفته که بخش عمده ای از تولیدات ایرانی دارای 
کیفیت مناسبی هستند . کاالی ایرانی در مقایسه با 
کاالی خارجی اگر قیمت ارزان تری داشته باشد، گفته 
می شود هیچ ارزانی بی علت نیست و حتماً این کاال 
کیفیت خوبی ندارد که چنین قیمت ارزانی دارد! اگر 
هم کاالی تولید داخل گران تر از مشابه خارجی باشد، 
به دنبال خرید کاالی خارجی می روند و اعتقاد دارند 

هیچ اجباری برای خرید کاالی گران نداریم! 

در گذشته اخبارهای بسیاری مبنی بر وضعیت 
گفته  و  این شرکت شنیده  نه چندان مساعد 
می شد. اما به نظر می رسد پس از تعیین شما 
به عنوان مدیریت عامل، بخش قابل توجهی از 
این اخبارها از بین رفته  است. به عنوان یک مدیر 
چه تغییر و تحوالتی در این مجموعه به وجود 
آورده اید که اخبارهای منفی به اخبارهای مثبت و 

قابل توجه تبدیل شده است؟
به اعتقاد من هیچ کس نمی تواند به تنهایی هیچ کار 
موثری در یک مجموعه تولیدی  انجام دهد و اداره یک 

شرکت کاری گروهی است. 

*اما نحوه مدیریت نکته بسیار مهمی است. از 
نحوه تعامل و رفتار با پرسنل گرفته تا تسلط بر 
بخش فنی و تخصصی خطوط تولید، قطعاً میان 
یک مدیر توانمند دارای برنامه با یک مدیر سطح 

متوسط بدون برنامه، تفاوت هایی وجود دارد.
هیچ کس نمی خواهد بد مدیریت کند. همه چیز صرفًا 
به عملکرد یک مدیر بازنمی گردد و باید شرایط و مقطع 
زمانی مدیران را مدنظر قرار داد. به گفته یکی از بزرگان، 
افقی  اگر  برید زیرا  را به صورت عمودی  باید کیک 
بریده شود، فقط قسمتی از کیک مانند خامه، میوه و 
... خواهید داشت اما هنگامی که کیک را عمومی ببرید 
بخش کاملی از کیک در اختیار شماست با توجه به 
این مثال باید دوره مدیریت افراد را به صورت عمودی 
مشاهده کرد تا بتوان به بررسی نحوه عملکرد آنان 
پرداخت. ضمن این که مدیریت یک مجموعه تولیدی 
را نمی توان مستقل  از شرایط بیرونی کشور مانند سه 
برابر شدن نرخ ارز، تشدید تحریم های بین المللی و ... 

در نظر گرفت. 
به اعتقاد من شرکت نساجی حجاب شهرکرد از سال 
1387 به بعد، با تکیه بر کار گروهی )و نه کار فردی( 
توانست به موفقیت برسد و رویکرد این تیم، اصالح و 
بهبود بود، تمام همکاران و پرسنل شرکت به بازنگری 
فعالیت ها و عملکردهای خود می پردازند، در جلسات 
ماهانه مدیران مجموعه، تمام افراد حق اظهارنظر دارند 
و در مورد موضوعات مختلف با همدیگر همفکری 
می کنیم. این شرکت علی رغم فعالیت در پنج حوزه 
متفاوت و دست و پنجه نرم کردن با مشکالت مالی، 
به طور مستمر به بهبود فکر می کند و بسیاری از مسائل 
در جریان انجام پروژه ها، بازسازی و بهسازی می شوند. 
از  با هم هستیم و بسیاری  در این مجموعه، همه 
پرسنل در نوع خود منحصر به فرد هستند. اغلب پرسنل 
و کارگران، شرکت را متعلق به خود می دانند و روند 
به دلیل  شهرکرد  حجاب  نساجی  شرکت  صعودی 
احساس مالکانه ای است که تمام افراد مجموعه ) 370 

نفر(  نسبت به آن دارند. 

برنامه های آینده؟
شرکت نساجی حجاب شهرکرد، امسال تولید 3 میلیون 
متر مربع چادر مشکی را در دستور کار خود قرار داده 
است و در سال آینده این رقم به 7 میلیون متر مربع و 
سال  بعد به 10 میلیون متر مربع افزایش خواهد یافت. 
طبعاً با افزایش سرمایه و سفارش تولید، این ارقام روند 
صعودی به خود خواهند گرفت. در سایر بخش های 
مجموعه نیز شاهد افزایش حجم تولید خواهیم بود. تا 

عاید  سودی  هیچ  مشکی  چادر  واردات   اگر 
این کار را ادامه  واردکنندگان نمی کرد، قطعاً 
تولید  برابر  در  که  است  طبیعی  و  نمی دادند 
این محصول در کشور و به عبارت بهتر حذف 
سودهای کالن واردات چادر مشکی، مقاومت 

کنند.
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سال گذشته )و پیش از ورود به عرصه فاستونی بافی( 
1100 نوع محصول تولید می کردیم. تنوع محصول 
در این مجموعه بسیار باالست، طبق آمار ، در پنج ماه 
نخست امسال بیش از 400 کالیته تولید شده است و 
12 نوع پارچه چادری در حال تولید داریم. محصوالت 
آزمایشی نیز براساس نظرات مشتریان تولید می  شوند 
اما پس از جلب نظر مشتریان، طبق سفارش و قرارداد، 

وارد خطوط تولید می شوند.
توسعه بازار و ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت، مهم ترین 
برنامه شرکت نساجی حجاب شهرکرد را در بر می گیرد. 
بر این باوریم که با افزایش تنوع محصوالت، تعداد 
مشتریان نیز افزوده خواهد شد. دو پروژه توسعه ای 
دیگر ) تولید 10 میلیون متر مربع چادر مشکی و تولید 
5 هزار تن نخ ITY در سال(  از طریق سهامداران به ما 
ابالغ شده که در حال بررسی های اولیه هستیم؛ ضمن 
این که به صادرات هم فکر می کنیم و به توافقاتی با 
کشورهای همسایه رسیده ایم اما به دلیل بروز تشنج ها 
و عدم ثبات مسائل سیاسی و اقتصادی، فعاًل دست 
نگه داشته ایم و منتظر بهبود شرایط بازار کشورهای 

مذکور هستیم. 
فرصت خوبی است تا به پیگیری های مستمر و موثر 
خانم نصراللهی- مدیرکل سابق دفتر صنایع نساجی 
فعالیت های  پیشبرد  در  صنعت-  وزارت  پوشاک  و 
مجموعه اشاره نمایم و از همکاری های دلسوزانه و 
مستمر ایشان کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم. 

وضعیت صنایع نساجی را در دوره پساتحریم 
چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شاهد تغییر و تحول 
خاصی با توجه به توافقات هسته ای و برجام در 

بازار هستید یا خیر؟
خیر هنوز اثر ویژه ای در روند تولید و بازار به وجود نیامده 
است و بعید می دانم اتفاق خاصی رخ دهد زیرا عماًل 
هیچ تغییر مثبتی احساس نمی شود. دالیل رکود حاکم 
بر بازار داخلی، بسیار پیچیده هستند و شاید آسان ترین 
و پیش پا افتاده ترین دلیل رکود فعلی، توان پایین مالی 
مردم باشد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته 
و صرفاً به رفع نیازهای اولیه خود می پردازند و امکان 
ایجاد  تغییر در سبد خرید خود را ندارند. برای ایجاد 
رونق در بازار باید روش های حمایت از تولید را مورد 
پیگیری قرار داد که الگوهای آن غیرقابل دسترس 

نیست و بسیاری از کشورها در مقاطعی از زمان آن 
را تجربه کرده اند. بازار نساجی ایران سال هاست که 
دستخوش بی مهری های فراوان قرار گرفته و هجمه 
ارزان قیمت و نیز  عظیم واردات بی کیفیت و طبعا 
قاچاق پوشاک )به عنوان محصول نهایی مورد نیاز 
مصرف کننده( حیات این صنعت عظیم را نشانه گرفته 
است و امروزه که به علت رکود فراوان حاکم بر اقتصاد 
کشور نیز بنیه مالی پایین عامه مردم وضعیت عمومی 
تجارت و در پی آن صنعت نابسامان و ناخوشایند است ، 
وضعیت بازار نساجی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و 

بسیار ضربه پذیر و قریب به خطر است.
شایان ذکر است که واردات کاالی مرغوب از مبادی 
قانونی که از یک سو موجب رشد کیفت محصوالت 
موجب  دیگر  سوی  از  و  رقابت  میدان  در  تولیدی 
نزدیک شدن شرایط تبیین قیمت تمام شده رقابتی 
است؛ موجب می گردد که صنایع به پویایی ناچار شده 
و درصدد بهبود وضعیت کیفی خود و در همین راستا 
نوسازی و بهسازی و باالبردن بهره وری در خود گردند 
مرگ  موجبات  بی کیفیت  محصوالت  واردات  ولی 
تدریجی و با شیب تند همه صنایع و از جمله صنایع 

نساجی را فراهم می آورد.

*مطلب نهایی
در خاتمه الزم است مسئولین ذیربط ، تجار دست 
اندرکار و همچنین مصرف کنندگان به برخی نکات 

توجه فرمایند که :
1- هر تولید جدید ی، فرایندهای رشد و بلوغ خاص 
خود را می طلبد و طبعاً نمی توان ره صد ساله را یکشبه 

طی کرد. دانش و تجربه ای که سوئیس ، ژاپن و پس از 
آنها کره جنوبی طی سنواتی طوالنی به دست آورده اند 
به آسانی و بدون صرف وقت و هزینه و حوصله منتقل 
شدنی نیست و همه اینها عزم و همتی را می طلبد که 

ناگریز است.
2- حمایت از تولید داخلی به معنی تقبل هر سطح از 
کیفیت نیست و طبعاً انتقاد سازنده جهت ارتقای کیفیت 
الزمه رشد است ولی هجمه و حمله تخریبی موجب 
ایجاد تاخیر در حصول نتیجه و چه بسا دلسردی در 
سرمایه گذاری های مجدد و دلمشغولی برای سرمایه 
گذاران فعلی خواهد بود. حمایت از تولید داخلی همواره 
می بایست با عزم در سازندگی و همت در بهینه سازی 
همراه باشد تا هم اعتالی تولید داخلی را در پی داشته 
باشد و هم موجب دلگرمی و تشویق شود، هم باید به 
ایرادات احتمالی پرداخت و هم توقعی متناسب با ظرف 
زمانی داشت و در نهایت باید با انصاف کافی تولید 

داخلی را به سمت و سوی تعالی سوق داد.
3- باید به یاد داشته باشیم که مشق ننوشته بی غلط 
است و اگر غلطی در نوشته ای دیدیم، عالوه بر این که 
با قلم قرمز زیر آن خط می کشیم ، صحیح آن را برای 
جلوگیری از تکرار غلط بنویسیم تا با اصالح آنچه بود، 

به دریافت آنچه باید باشد نزدیک شویم. 
4- ما هنوز در ابتدای این راه پرپیچ و خم هستیم 
و دست یاری طلبانه خود را به سمت همه آگاهان ، 
متخصصین و بزرگان این عرصه دراز خواهیم نگه 
داشت؛ پس دست یکدیگر را بگیریم و برای ساختن 
و باالبردن توان های علمی عملی اقتصادی یکدیگر 

هم سو شویم. 

 9 شماره 166    مهر 95  



همچنین محصوالت میکرو فیالمنت این کارخانجات 
چادر  )به خصوص  پارچه هاي ظریف  انواع  تولید  در 

مشکي( مورد استفاده قرار می گیرد.
سیدحسن فلک فرسائی- مدیرعامل- که مدتی پیش 
در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن به عنوان 
واحد تولیدی نمونه موفق به کسب لوح تقدیر از وزیر 
صنعت و معدن شده، عنوان داشت: زیرساخت های 
تولیدی کشور به نحوی است که اگر تولیدکنندگان 
بتوانند کاالهای باکیفیت تری تولید کنند موفق به 
جلب نظر و اعتماد مصرف کنندگان خواهند شد زیرا 
اطمینان  نوعی عدم  نهایی،  در ذهن مصرف کننده 
نسبت به تولیدات ایرانی وجود دارد که به تدریج و با 
بهره گیری از مواد اولیه مرغوب و ماشین آالت مدرن و 
تولید محصوالت متنوع و باکیفیت این ذهنیت منفی 

از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: کشورهایی که جمعیت آن بیش از 50 
میلیون نفر است یا باید به توسعه فناوری های پیشرفته 
بپردازند و یا صنایع اشتغال زا را مورد حمایت قرار دهند 
و در این میان، میزان اشتغالزایی صنایع نساجی به 

مراتب بیشتر از سایر صنایع است. 
فلک فرسائی یکی از وظایف تولیدکنندگان را حفظ 
افزایش  تولید،  شرایط  بهبود  صورت  در  و  اشتغال 
میزان اشتغال اعالم کرد و گفت: امثال من، عمری در 
صنعت نساجی خدمت کرده ایم و مسئولیت اجتماعی 
جوانان  اشتغال  برای  زمینه  که  می کند  ایجاب  ما 
مملکت به وجود آوریم. حق جوانان است که شغل 
داشته باشند تا بتوانند تشکیل خانواده دهند و زندگی 
سالم و موفقی داشته باشند؛ به قول معروف »دیگران 

کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند« 
مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت تأکید کرد: 
بیکاری، عوارض اجتماعی و فرهنگی بسیار نامطلوبی 
دارد. نباید همیشه به فکر منافع مالی خود باشیم بلکه 
باید فکری به حال اشتغال جوانان کرد تا جامعه دچار 

بیماری و فسادهای ناشی از بیکاری نشود. 
و  قاچاق  کاهش  برای  دولت  تدابیر  فرسائی،  فلک 
واردات غیرقانونی را طی یک سال اخیر موثر قلمداد 
کرد و گفت: خوشبختانه بسیاری از قاچاقچیان از بیم 
جریمه و افشا شدن کارهایشان، مخفی شده اند و به 

کار ادامه نمی دهند! 

به رونق آینده بسیار امیدواریم
»گروه تولیدی ایران نوبافت« به مدیریت حبیب اهلل 
شاه کرمی در زمینه تولید انواع نخ رنگی و بافندگی 
انواع پارچه های گردباف فعال می باشد. وی با اعالم 
این مطلب که به لطف خداوند با مشکل خاصی در 
روند تولید مواجه نیستیم، خاطرنشان ساخت: تمام 
پرسنل در شیفت های کاری خود مشغول کار هستند، 
محصوالت در حال عرضه به بازار هستند و به یک 

برند معتبر در صنایع نساجی تبدیل شده است.
وی که به عنوان »پدر صنعت نساجی استان اصفهان« 
این  بزرگ ترین مشکل  داد:  ادامه  شناخته می َشود، 
صنعت، وجود کاالهای قاچاق در بازار است اگرچه 
برنامه ریزی  براساس  تولیدی  واحدهای  مدیران 
مشخص می توانند بخشی از این بحران را پشت سر 
بگذارند. نکته دیگر این که با تدابیر ویژه دولت در زمینه 
مبارزه با قاچاق، با کاهش 5 درصدی قاچاق مواجهیم 

لذا به رونق آینده بسیار امیدواریم.
گفت:  صنعت  بر  برجام  اثرات  مورد  در  شاه کرمی 
بانک های  از  برخی  و  یافته  نسبی  بهبود  وضعیت 
بین المللی برای مبالغ کوچک، گشایش اعتبار می کنند. 
 مدیرعامل ایران نوبافت نمایشگاه را محل مناسبی 
برای عرضه محصوالت جدید، آشنایی با مشتریان 
جدید و تجدید دیدار با مشتریان قدیمی دانست و 
یادآور شد: اگرچه مجموعه ما در صنعت نساجی کشور 
به خوبی شناخته شده است اما در نمایشگاه موفق 
به ارزیابی نیازها و خواسته های مشتریان می شویم و 

امکان ارتباط مستقیم با خریداران را پیدا می کنیم.
وی موافق برگزاری همزمان نمایشگاه های نساجی، 
گفت:  مورد  این  در  و  بود  پوشاک  و  کف پوش 
بازدیدکنندگان موفق به بازدید از تمام زنجیره صنعت 
نساجی می شوند که به اعتقاد من این موضوع یک 

مزیت به شمار می آید.

رد پای دالالن در صادرات محصوالت پتروشیمی!
نایب  و  مدیرعامل  گنجی-  تقوی  حسن  گفته  به 
شهید  پتروشیمی  »شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 

سیدحسن فلک فرسائی مدیرعامل دسترنج رضابافت

مدیران ایران نوبافت

حسن تقوی گنجی- مدیرعامل  پتروشیمی شهید تندگویان
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در مراسم افتتاحیه امسال، برخالف دوره های گذشته، 
مسئوالن ترجیح دادند به بازدید کلی و توقف چند 

ثانیه ای در تعدادی از غرفه ها اکتفا کنند!
پس از اتمام مراسم افتتاحیه و اقامه نماز و صرف 
ناهار، جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنایع 
پوشاک ایران، اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی 
و پوشاک ایران ، جامعه متخصصین نساجی ایران و 
دکتر رحمانی، مهندس علی آبادی و خانم نصراللهی 

برگزار شد. 
در این جلسه که حدود دو ساعت به طول انجامید، 
تولیدکنندگان از شرایط دشوار تولید، معضل واردات 
غیرقانونی، کمبود مواد اولیه، عدم حمایت های دولت 
و ... گفتند و از درک شرایط توسط مسئولین، تالش 
برای توسعه و ارتقای صنعت نساجی، اجرای طرح 
آمایش سرزمین، کنترل واردات و همکاری گمرکات 

کشور شنیدند. 
)با توجه به محدودیت صفحات مجله، متن کامل این نشست در سایت 

www.nassajiemrouz.ir قابل دسترس است.(

اشاره:
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، 
مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی 
»هشتمین  با  همزمان  نساجی  محصوالت  و 
نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت و فرش 
المللی  بین  نمایشگاه  »چهارمین  و  ماشینی« 
پوشاک در تهران« با حضور دکتر رحمانی- قائم 
مدیرکل  تجارت-،  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام 
پوشاک  و  نساجی  صنایع  دفتر  فعلی  و  سابق 
نساجی،  تشکل های  نمایندگان  صنعت،  وزارت 
تولیدکنندگان، صنعتگران و فعاالن صنایع نساجی 
داخل و خارج کشور در محل دائمی نمایشگاه های 
چهار  مدت  به  و  شد  افتتاح  تهران  المللی  بین 
این  آمار در  ادامه داد. طبق  به فعالیت خود  روز 
شرکت   432 و  داخلی  شرکت  نمایشگاه 138 
خارجی از 15 کشور  شامل آلمان، اتریش، اسپانیا، 
انگلستان، ایتالیا، بلژیک، تایوان، تایلند، ترکیه، 
ژاپن، سنگاپور، فرانسه، چین، هندوستان و کره 
مربع  متر  هزار   25 از  بیش  فضایی  در  جنوبی 
زمینه  در  خود  دستاوردهای  و  تولیدات  ارائه  به 
ماشین آالت نساجی، نخ ، الیاف، رنگ، مواد تعاونی 
حوله ،  خانگی ،  منسوجات  نساجی،  شیمیایی  و 

پرده، مشاوره و .... پرداختند. 
در نمایشگاه امسال که  توسط شرکت سامع پاد 
نوین و نظارت و همکاری انجمن صنایع نساجی 
ایران ، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران و جامعه متخصصین نساجی ایران برگزار 
شد؛ کشورهای ایتالیا، هند ، چین و ترکیه به  صورت 

پاویون حضور داشتند. 
جامعه متخصصین نساجی ایران نیز طبق رول چند 
سال اخیر اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی 
با موضوعاتی مانند »نرم افزارهای طراحی لباس 
و تجهیزات مورد نیاز«، »راحتی ترموفیزولوژیکی 
ملی  سازمان  ضوابط  و  »مقررات  پوشاک«، 
کاالهای  صادرات  و  واردات  مورد  در  استاندارد 
مشمول استاندارد اجباری« ، »تکمیل های پیشرفته 
در  دندریمری  ترکیبات  »کاربرد   و  نساجی«  در 

نساجی« نمود. 

گزارشی از برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی، مواد اولیه، منسوجات خانگی و  ماشین های گلدوزی) تهران- 13 لغایت 16 شهریور 1395(

نمایشگاه  غرفه داران  از  تعدادی  با  گفت وگو 
نساجی تهران

دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران 
بخورند

با هدف  »شرکت کارخانجات دسترنج رضابافت« 
مصنوعي(  )ابریشم  میکروفیالمنتی  نخ هاي  تولید 
راه اندازی شد.  فاز اول این شرکت با توان تولید نخ 
POY )فیالمنتی و میکروفیالمنتی( به بهره برداري 

با ظرفیت مشابه  تولیدي  این واحد  فاز دوم  رسید. 
 FDY میکروفیالمنت  نخ  تولید  به عالوه  اول  فاز 
به  اضافه شدن  و  اجراء  حال  در  )نخ کشیده شده( 
ظرفیت تولید اولیه مي باشد. واحد تکسچرایزینگ این 
کارخانجات نیز با توان تولید انواع نخ پلي استر استرچ و 

با 13 خط تولید احداث شده است.
به عنوان  کارخانجات  این  تولیدي  محصوالت 
محصوالت باالدستي واحدهاي تولید کننده انواع فرش 
انواع پرده، پارچه هاي گردبافت،  انواع پتو،  ماشیني، 
و  ورزشي  باکتریال  آنتي  پوشاک  انواع  تخت باف، 

گزارش ... خون دلها خورده ایم! 
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همچنین محصوالت میکرو فیالمنت این کارخانجات 
چادر  )به خصوص  پارچه هاي ظریف  انواع  تولید  در 

مشکي( مورد استفاده قرار می گیرد.
سیدحسن فلک فرسائی- مدیرعامل- که مدتی پیش 
در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن به عنوان 
واحد تولیدی نمونه موفق به کسب لوح تقدیر از وزیر 
صنعت و معدن شده، عنوان داشت: زیرساخت های 
تولیدی کشور به نحوی است که اگر تولیدکنندگان 
بتوانند کاالهای باکیفیت تری تولید کنند موفق به 
جلب نظر و اعتماد مصرف کنندگان خواهند شد زیرا 
اطمینان  نوعی عدم  نهایی،  در ذهن مصرف کننده 
نسبت به تولیدات ایرانی وجود دارد که به تدریج و با 
بهره گیری از مواد اولیه مرغوب و ماشین آالت مدرن و 
تولید محصوالت متنوع و باکیفیت این ذهنیت منفی 

از بین خواهد رفت.
وی اضافه کرد: کشورهایی که جمعیت آن بیش از 50 
میلیون نفر است یا باید به توسعه فناوری های پیشرفته 
بپردازند و یا صنایع اشتغال زا را مورد حمایت قرار دهند 
و در این میان، میزان اشتغالزایی صنایع نساجی به 

مراتب بیشتر از سایر صنایع است. 
فلک فرسائی یکی از وظایف تولیدکنندگان را حفظ 
افزایش  تولید،  شرایط  بهبود  صورت  در  و  اشتغال 
میزان اشتغال اعالم کرد و گفت: امثال من، عمری در 
صنعت نساجی خدمت کرده ایم و مسئولیت اجتماعی 
جوانان  اشتغال  برای  زمینه  که  می کند  ایجاب  ما 
مملکت به وجود آوریم. حق جوانان است که شغل 
داشته باشند تا بتوانند تشکیل خانواده دهند و زندگی 
سالم و موفقی داشته باشند؛ به قول معروف »دیگران 

کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند« 
مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت تأکید کرد: 
بیکاری، عوارض اجتماعی و فرهنگی بسیار نامطلوبی 
دارد. نباید همیشه به فکر منافع مالی خود باشیم بلکه 
باید فکری به حال اشتغال جوانان کرد تا جامعه دچار 

بیماری و فسادهای ناشی از بیکاری نشود. 
و  قاچاق  کاهش  برای  دولت  تدابیر  فرسائی،  فلک 
واردات غیرقانونی را طی یک سال اخیر موثر قلمداد 
کرد و گفت: خوشبختانه بسیاری از قاچاقچیان از بیم 
جریمه و افشا شدن کارهایشان، مخفی شده اند و به 

کار ادامه نمی دهند! 

به رونق آینده بسیار امیدواریم
»گروه تولیدی ایران نوبافت« به مدیریت حبیب اهلل 
شاه کرمی در زمینه تولید انواع نخ رنگی و بافندگی 
انواع پارچه های گردباف فعال می باشد. وی با اعالم 
این مطلب که به لطف خداوند با مشکل خاصی در 
روند تولید مواجه نیستیم، خاطرنشان ساخت: تمام 
پرسنل در شیفت های کاری خود مشغول کار هستند، 
محصوالت در حال عرضه به بازار هستند و به یک 

برند معتبر در صنایع نساجی تبدیل شده است.
وی که به عنوان »پدر صنعت نساجی استان اصفهان« 
این  بزرگ ترین مشکل  داد:  ادامه  شناخته می َشود، 
صنعت، وجود کاالهای قاچاق در بازار است اگرچه 
برنامه ریزی  براساس  تولیدی  واحدهای  مدیران 
مشخص می توانند بخشی از این بحران را پشت سر 
بگذارند. نکته دیگر این که با تدابیر ویژه دولت در زمینه 
مبارزه با قاچاق، با کاهش 5 درصدی قاچاق مواجهیم 

لذا به رونق آینده بسیار امیدواریم.
گفت:  صنعت  بر  برجام  اثرات  مورد  در  شاه کرمی 
بانک های  از  برخی  و  یافته  نسبی  بهبود  وضعیت 
بین المللی برای مبالغ کوچک، گشایش اعتبار می کنند. 
 مدیرعامل ایران نوبافت نمایشگاه را محل مناسبی 
برای عرضه محصوالت جدید، آشنایی با مشتریان 
جدید و تجدید دیدار با مشتریان قدیمی دانست و 
یادآور شد: اگرچه مجموعه ما در صنعت نساجی کشور 
به خوبی شناخته شده است اما در نمایشگاه موفق 
به ارزیابی نیازها و خواسته های مشتریان می شویم و 

امکان ارتباط مستقیم با خریداران را پیدا می کنیم.
وی موافق برگزاری همزمان نمایشگاه های نساجی، 
گفت:  مورد  این  در  و  بود  پوشاک  و  کف پوش 
بازدیدکنندگان موفق به بازدید از تمام زنجیره صنعت 
نساجی می شوند که به اعتقاد من این موضوع یک 

مزیت به شمار می آید.

رد پای دالالن در صادرات محصوالت پتروشیمی!
نایب  و  مدیرعامل  گنجی-  تقوی  حسن  گفته  به 
شهید  پتروشیمی  »شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 

سیدحسن فلک فرسائی مدیرعامل دسترنج رضابافت

مدیران ایران نوبافت

حسن تقوی گنجی- مدیرعامل  پتروشیمی شهید تندگویان
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محصوالت پلیمری کشور) از نظر حجم و ارزشی( 
پتروشیمی شهید تندگویان بود. 

وی تأکید کرد: حتی یک کیلوگرم محصول خارج از 
بورس نفروخته و نخواهیم فروخت. اما سیاست های 
مربوط به تداوم ارائه محصوالت پتروشیمی در بورس، 
مباحث کالن و در سطح دولت مطرح است. همچنین 
به نظر می رسد که علی رغم فعالیت درخشان و موفق 
واسطه ها  و  دالالن  یکسری  قربانی  بورس،  در  ما 
با نوسانات تولید،  هستیم. برای مثال گاهی اوقات 
محصوالت ما توسط دالالنی که کد بورسی در اختیار 
دارند خریداری و در بازار آزاد، هزار تا  1500 تومان 

گران تر فروخته می شود. 
گنجی یادآور شد: از نظر سودآوری، فعالیت در زمینه 
آ نقدر  دالالن  برای  پتروشیمی  محصوالت  فروش 
جذاب است که در پاره ای از مواقع محصوالت ما با 
یک تا دو واسطه به خارج از کشور می رود. برای مثال 
در جریان بحران سیاسی و اقتصادی اخیر ترکیه که 
چین، کره جنوبی و هند محصوالت پتروشیمی خود 
را به ترکیه عرضه نمی کردند؛ بخش قابل توجهی از 
تولیدات ما توسط دالل ها ) و نه صادرات رسمی و 

قانونی( راهی این کشور شد! 
شهید  پتروشیمی  شرکت  حضور  مورد  در  وی 
تندگویان در نمایشگاه نساجی تهران گفت: ارتباطات 
ما با صنعت نساجی به چندین شیوه صورت می گیرد. 
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  عضو  این که  نخست 
ادواری  جلسات  این که  دوم  می شویم،  محسوب 
متعددی با صنعتگران نساجی برگزار می کنیم و سوم 
این که در نمایشگاه های نساجی حضور فعال داریم. 
این نمایشگاه فرصت خوبی است تا مصرف کنندگان 
و مشتریان محصوالت پتروشیمی شهید تندگویان را 
از نزدیک مالقات نماییم و نقطه نظراتشان را بشنویم. 
البته الزم به توضیح است که پنجاه درصد ظرفیت 
تولیدی این مجموعه متعلق به صنعت نساجی است 
و پنجاه درصد مابقی صرف تولید ظروف مواد غذایی 

جایگزین شیشه می شود. 

بهره گیری از اثرات مثبت لغو تحریم ها
»گروه حریر سمنان« به مدیریت عباس سرشار زاده 

در زمینه رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه فعال می باشد. 
وی که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز می باشد؛ ضمن اشاره به 
این مطلب که برجام بر لغو تحریم ها اثر گذار بوده 
جای شکی نیست اما این که تا چه حد بتوانیم از این 
فضا جهت رشد تجارت استفاده کنیم بستگی به لیاقت 
ما در حوزه مدیریت در واحد های تولیدی و توانمندی 

مسئولین کشوری دارد.
به اعتقاد این صنعتگر، وضعیت فعلی نساجی به هیچ 
وجه قابل قبول نیست؛ مقدار تولید بیش از نیاز داخلی 
و صادرات نیز بسیار اندک است؛  این امر باعث رشد 
موجودی انبارها شده و در آینده نزدیک می توان توقع 
داشت که تعدادی از واحدها تعطیل شوند. چنانچه 
می بینیم ظرفیت تولید اکثر واحدها نیز کاهش یافته 
الوقوع  قریب  تعطیلی  شاهد  نهایت  در  که  است 

واحد های کم سرمایه خواهیم بود.
سرشار زاده سپس به نمایشگاه نساجی تهران پرداخت 
و در مورد بازدیدکنندگان غرفه حریر سمنان گفت: از 
مشتریان فقط از کویت و دبی به غرفه مراجعه نمودند 
و پیشنهاداتی برای همکاری داده شد . این شرکت ها 
تاجر بودند و پیش تر دنبال معامالت دو طرفه بودند . 
به جایش  بفروشند و هم  هم می خواستند جنس 

جنس بخرند )تقریباً به صورت تهاتر(
تعداد  با  کّمی  نظر  از  امسال  نمایشگاه  افزود:  وی 
بسیاری غرفه دار برگزار شده و شرکت های متعددی از 
هند، تایوان، چین و ترکیه و هم چنین اکثر کمپانی های 
مطرح داخلی نیز در نمایشگاه حضور دارند اما به دلیل 
رکود سنگین در اقتصاد کشور غرفه های شرکت کننده 

از نظر کیفی بهره چندانی نبردند.
سرشار زاده تصریح کرد: کمپانی های چینی تالش 
بسیاری برای گرفتن بازار ایران به عمل می آورند که 
در این راستا نیز تا حدی موفق هستند  زیرا پائین 
بودن سطح درآمد عمومی باعث می شود که مردم به 
دنبال خرید کاالهای ارزان قیمت باشند؛ از سوی دیگر 
تولید انبوه کمپانی های چینی می تواند تا حد زیادی 

پاسخگوی نیاز داخل باشد.
مدیرعامل حریر سمنان با بیان این مطلب که بازرگانان 
و عمدتاً مشتریان کارخانه ها ، واحدهای تولیدی که 

عباس سرشار زاده مدیرعامل حریر سمنان
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تندگویان« از این مجموعه به عنوان سر حلقه صنایع 
نساجی یاد می شود و با هدف تولید محصول  PET  و  

PTA  راه اندازی شده است. 

وی ادامه داد: این مجتمع تولیدی دارای دو فاز می باشد 
که دارای ظرفیت های تقریباً مشابه همدیگر هستند. 
کل سرمایه گذاری انجام شده حدود 1/3 میلیارد دالر 
و ظرفیت ایجاد شده بالغ بر یک میلیون و 560 هزار 
تن می باشد و در صنعت پتروشیمی، تنها تأمین کننده 
مواد اولیه پلی استر به شکل چیپس، POY و استیپل 

به شمار می آید.
گنجی، صنعت نساجی را یک صنعت دارای ارزش 
افزوده بسیار باال و دارای زنجیره اشتغالزایی گسترده 
توصیف کرد و افزود: در صنعت نساجی به ازای هر تن 
محصول تولید شده یک شغل ایجاد می شود که این 
موضوع بسیار ارزشمند و مهم است اما متأسفانه طی 
سال های اخیر پدیده قاچاق مشکالت فراوانی برای 
صنعتگران نساجی به وجود آورده و در حال حاضر به 
یک معضل جدی تبدیل شده است که در این زمینه 

انجام اقدامات بازدارنده ضروری به نظر می رسد.
مدیرعامل پتروشیمی تندگویان تصریح کرد: قاچاق در 
این صنعت هم به صورت واردات غیرقانونی پوشاک 
اولیه نساجی صورت  و هم به شکل پارچه و مواد 
نیز  پلی استر  قاچاق چیپس  و حتی شاهد  می گیرد 
قاچاق  بزرگ ترین موانع مهار و کنترل  اما  هستیم 
ثبت  و  شناسایی  در  زمینه کشف،  فراوان  دشواری 

محصوالت قاچاق می باشد. 
به گفته وی، وجود مانع بزرگی مانند قاچاق، باعث شده 
که صنعت نساجی به خصوص در سال های 93و 94 
و اوج رکود اقتصادی، با چالش های بیشتری دست 
و پنجه نرم کند و سایر زنجیره های وابسته به این 

صنعت نیز تحت تأثیر قرار بگیرند. 
گنجی، تنها پیروز میدان قاچاق را قاچاقچی دانست و 
گفت: در جریان واردات غیرقانونی، اقتصاد کشور دچار 
زیان های عمده می شود زیرا قاچاقچی هیچ گاه تعرفه 
گمرکی پرداخت نمی کند، تولید داخل را آسیب پذیر 
می نماید، تداوم اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی 
را به مخاطره می اندازد و در نهایت با واحدهای زیان ده 

بسیاری روبرو می شویم.  

نساجی  صنعتگران  برخی  گالیه  به  پاسخ  در  وی 
قیمت  نوسانات  و  موقع  به  تحویل  عدم  بر  مبنی 
خوراک مورد نیاز واحدهای نساجی توسط پتروشیمی 
تندگویان؛ بخش عمده ای از این انتقاد را غیرتخصصی 
و غیراقتصادی دانست و گفت: مواد اولیه مصرفی 
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان شامل پارازایلین، 
ام ای جی و اسید استیک است که با تفاوت حداکثر 
است  نفت  قیمت  از  متأثر  روز،  ده  تا  هفته  یک 
) گاهی زودتر نیز تأثیرپذیر است( در یک سال و نیم 
اخیر تمام صنعتگران و فعاالن اقتصادی و تولیدی 
شاهد نوسانات قیمت نفت بودند؛ پس ما نیز متأثر از 

قیمت های باالدست خود هستیم. 
گنجی اذعان داشت: نکته دیگر این که مجموعه ما، 
قیمت گذار نیست و قیمت گذاری در کمیته دیگری 
انجام می شود که در این کمیته، نمایندگانی از سوی 
مصرف کنندگان، وزارت صنعت، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، ستاد کنترل بازار و ... حضور دارند که بر 
قیمت گذاری ها نظارت کامل دارند. به این موضوع 
پتروشیمی  راستی  به  اگر  که  کنم  اشاره  باید  هم 
شهید تندگویان از نظر قیمت و ارائه به موقع خوراک، 
همکاری الزم را با تولیدکنندگان نساجی به عمل 
نمی آورد چرا یک سرمایه گذاری به ارزش 1/3 میلیارد 
دالری باید با زیان انباشته مواجه باشد؟ پس به اعتقاد 
من در شرایط فعلی هم دولت و هم صاحبان سهام 
پتروشیمی شهید تندگویان با نگاه حمایتی به صنعت 
نساجی نگریسته اند وگرنه به هیچ عنوان این مسأله از 
نظر اقتصادی، سودی برای صاحبان این صنعت ندارد.
وی با بیان این که باید برای صنعت برنامه ریزی هایی 
صورت گیرد تا هیچ یک از تولیدکنندگان داخلی در 
زنجیره گسترده نساجی، متضرر نشوند، بیان داشت: با 
نهایت احترامی که برای تمام تالشگران و زحمتکشان 
صنعت نساجی قائلیم معتقدم که گالیه از نوسانات 
تندگویان،  شهید  پتروشیمی  محصوالت  قیمت 

غیراقتصادی و غیرمنطقی است. 
گنجی در مورد ارائه مواد اولیه پتروشیمی در بورس 
نیز گفت: افتخار می کنیم که در عرضه محصوالت 
به بورس، به اصطالح شاگرد اول بورس هستیم! به 
این معنی که در سال 94 بزرگ ترین عرضه کننده 
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محصوالت پلیمری کشور) از نظر حجم و ارزشی( 
پتروشیمی شهید تندگویان بود. 

وی تأکید کرد: حتی یک کیلوگرم محصول خارج از 
بورس نفروخته و نخواهیم فروخت. اما سیاست های 
مربوط به تداوم ارائه محصوالت پتروشیمی در بورس، 
مباحث کالن و در سطح دولت مطرح است. همچنین 
به نظر می رسد که علی رغم فعالیت درخشان و موفق 
واسطه ها  و  دالالن  یکسری  قربانی  بورس،  در  ما 
با نوسانات تولید،  هستیم. برای مثال گاهی اوقات 
محصوالت ما توسط دالالنی که کد بورسی در اختیار 
دارند خریداری و در بازار آزاد، هزار تا  1500 تومان 

گران تر فروخته می شود. 
گنجی یادآور شد: از نظر سودآوری، فعالیت در زمینه 
آ نقدر  دالالن  برای  پتروشیمی  محصوالت  فروش 
جذاب است که در پاره ای از مواقع محصوالت ما با 
یک تا دو واسطه به خارج از کشور می رود. برای مثال 
در جریان بحران سیاسی و اقتصادی اخیر ترکیه که 
چین، کره جنوبی و هند محصوالت پتروشیمی خود 
را به ترکیه عرضه نمی کردند؛ بخش قابل توجهی از 
تولیدات ما توسط دالل ها ) و نه صادرات رسمی و 

قانونی( راهی این کشور شد! 
شهید  پتروشیمی  شرکت  حضور  مورد  در  وی 
تندگویان در نمایشگاه نساجی تهران گفت: ارتباطات 
ما با صنعت نساجی به چندین شیوه صورت می گیرد. 
ایران  نساجی  صنایع  انجمن  عضو  این که  نخست 
ادواری  جلسات  این که  دوم  می شویم،  محسوب 
متعددی با صنعتگران نساجی برگزار می کنیم و سوم 
این که در نمایشگاه های نساجی حضور فعال داریم. 
این نمایشگاه فرصت خوبی است تا مصرف کنندگان 
و مشتریان محصوالت پتروشیمی شهید تندگویان را 
از نزدیک مالقات نماییم و نقطه نظراتشان را بشنویم. 
البته الزم به توضیح است که پنجاه درصد ظرفیت 
تولیدی این مجموعه متعلق به صنعت نساجی است 
و پنجاه درصد مابقی صرف تولید ظروف مواد غذایی 

جایگزین شیشه می شود. 

بهره گیری از اثرات مثبت لغو تحریم ها
»گروه حریر سمنان« به مدیریت عباس سرشار زاده 

در زمینه رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه فعال می باشد. 
وی که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز می باشد؛ ضمن اشاره به 
این مطلب که برجام بر لغو تحریم ها اثر گذار بوده 
جای شکی نیست اما این که تا چه حد بتوانیم از این 
فضا جهت رشد تجارت استفاده کنیم بستگی به لیاقت 
ما در حوزه مدیریت در واحد های تولیدی و توانمندی 

مسئولین کشوری دارد.
به اعتقاد این صنعتگر، وضعیت فعلی نساجی به هیچ 
وجه قابل قبول نیست؛ مقدار تولید بیش از نیاز داخلی 
و صادرات نیز بسیار اندک است؛  این امر باعث رشد 
موجودی انبارها شده و در آینده نزدیک می توان توقع 
داشت که تعدادی از واحدها تعطیل شوند. چنانچه 
می بینیم ظرفیت تولید اکثر واحدها نیز کاهش یافته 
الوقوع  قریب  تعطیلی  شاهد  نهایت  در  که  است 

واحد های کم سرمایه خواهیم بود.
سرشار زاده سپس به نمایشگاه نساجی تهران پرداخت 
و در مورد بازدیدکنندگان غرفه حریر سمنان گفت: از 
مشتریان فقط از کویت و دبی به غرفه مراجعه نمودند 
و پیشنهاداتی برای همکاری داده شد . این شرکت ها 
تاجر بودند و پیش تر دنبال معامالت دو طرفه بودند . 
به جایش  بفروشند و هم  هم می خواستند جنس 

جنس بخرند )تقریباً به صورت تهاتر(
تعداد  با  کّمی  نظر  از  امسال  نمایشگاه  افزود:  وی 
بسیاری غرفه دار برگزار شده و شرکت های متعددی از 
هند، تایوان، چین و ترکیه و هم چنین اکثر کمپانی های 
مطرح داخلی نیز در نمایشگاه حضور دارند اما به دلیل 
رکود سنگین در اقتصاد کشور غرفه های شرکت کننده 

از نظر کیفی بهره چندانی نبردند.
سرشار زاده تصریح کرد: کمپانی های چینی تالش 
بسیاری برای گرفتن بازار ایران به عمل می آورند که 
در این راستا نیز تا حدی موفق هستند  زیرا پائین 
بودن سطح درآمد عمومی باعث می شود که مردم به 
دنبال خرید کاالهای ارزان قیمت باشند؛ از سوی دیگر 
تولید انبوه کمپانی های چینی می تواند تا حد زیادی 

پاسخگوی نیاز داخل باشد.
مدیرعامل حریر سمنان با بیان این مطلب که بازرگانان 
و عمدتاً مشتریان کارخانه ها ، واحدهای تولیدی که 

عباس سرشار زاده مدیرعامل حریر سمنان
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راهی برای تجارت با ایران
مهران زهتاب- مدیرفروش شرکت SSM - در مورد 
پساتحریم  دوران  در  نساجی  بازار  و  تولید  وضعیت 
بازار  نسبی  بهبود  تاکنون شاهد  از خردادماه  گفت: 
کاماًل  نحوه صدور چک  از  این موضوع  و  هستیم 
مشخص است به این معنی که مدت های پرداخت 
نقدی  فروش  امکان  موارد  برخی  در  و  شده  کمتر 
کاال امکان پذیر است؛ البته هنوز به شرایط مطلوب 

اقتصادی در سال های پیش از تحریم بازنگشته ایم.
به  بسیاری  تالش  خارجی  شرکت های  افزود:  وی 
عمل می آورند تا روابط تجاری و اقتصادی با ایران را 
تسهیل نمایند؛ همان طور که می دانید هنوز بانک های 
جهانی و بزرگ با ایران همکاری نمی کنند اما به دنبال 
بانک های کوچک تر می گردند تا بتوانند راهی برای 
 SSM تجارت با ایران پیدا کنند؛ کما این که شرکت
دو بانک در ایتالیا و سوئیس پیدا کرده که گشایش 

اعتبار ایران را می پذیرند. 
زهتاب از برگزاری همزمان نمایشگاه های نساجی، 
فرش ماشینی و پوشاک، ابراز رضایت کرد و گفت: در 
طول برگزاری نمایشگاه، فعاالن بخش های مختلف 
می توانند از غرفه ها بازدید به عمل آورند در جریان 

فعالیت های سایر همکاران خود قرار گیرند. 
وی در ادامه عنوان داشت: هندی ها با محصوالت 
نمایشگاه حضور  پارچه در  مختلفی همچون نخ و 
اغلب  واردات  باالی  تعرفه  یا  و  ممنوعیت  داشتند؛ 
کاالهای وارداتی این کشور به خوبی نشان می دهد 
که حمایتی از تولید کننده داخلی صورت نگرفته و 
قاچاقچیان به جای سفر به هندوستان یکجا همگی 
آنان را در دسترس داشته و می توانند اقدام به سفارش 
از  نیمی  هند  دولت  که  است  ذکر  به  نمایند! الزم 
هزینه نمایشگاه را به شرکت کنندگان هندی پرداخت 

می نماید.
زهتاب با بیان این مطلب که امیدوارم سوری ها فقط 
مجاز به واردات کاالی ساخت خودشان با تعرفه صفر 
به مملکت ما باشند، اذعان داشت: عده ای از این 
طریق می خواهند کاالهای خارجی ) اغلب آلمانی و 
ایتالیایی ( و قطعات یدکی  انبار شده بال نیاز در سوریه 
را به ایران وارد کنند ) کما اینکه تا این لحظه به 

صورت قاچاق از مسیر ترکیه وارد می شد ( .
وی در بخش دیگر این مصاحبه بیان داشت:  باید 
سعی شود ماشین سازان و قطعه سازان نساجی اروپا را 
با اهدای تسهیالت ترغیب به شرکت در این نمایشگاه 
نمود  اما با تعرفه های باال و معکوس عماًل به آنها 

گفته می شود » تشریف نیاورید!!«  
تفکیک  عدم  از  انتقاد  SSM، ضمن  فروش  مدیر 
شاخه های مختلف نساجی در سالن های نمایشگاه 
گفت:  در هیچ یک از نمایشگاه های نساجی دنیا ، 
حتی در نازل ترین سطح کیفی نیز بدین گونه مشاهده 

نمی شود جز در ایران! 
شرکت های  نقش  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
که  چیست  نمایشگاه  اداره  در  متعدد  واسطه ای 
می شوند ؟  اروپایی ها  شرکت  هزینه  افزایش  باعث 
گفت: هزینه های  گزاف که از خیل شرکت کنندگان 
به صورت ارزی دریافت می شود در کجا هزینه می 
شود که ما متوجه نمی شویم ؟ در پاکیزگی پارکینگ 
باعث  که  نمایشگاه  آسفالت  تجدید  و  سالن ها  و 
و  داخلی  میهمانان  چمدان های  چرخ  شکستگی 
خارجی می شود؟   در تجدید طراحی نما و تجهیزات 
؟در  است  یک شکل  به  سال هاست  که  نمایشگاه 
یا در هموار  تعداد سرویس های بهداشتی ؟  افزایش 
نمودن سطوح سالن ها که مانع گیر کردن پای افراد و 

افتادن آنها روی زمین شود؟! 

کمپینی برای برگزاری نمایشگاهی در خور صنعت 
نساجی ایران

»شرکت آریا ماشین« سال 1391 با هدف مشاوره ، 
فروش و ارائه خدمات پس از فروش ماشین آالت و 
قطعات اروپایی در صنعت نساجی فعالیت خود را آغاز 
کرد و در حال حاضر نمایندگی تعدادی از شرکت های 
 Texparts ،Accotex  معتبر آلمانی و ایتالیایی مانند
 ،Welker GmbH ،Mehlhorn GmbH ،Tosin

در  را   La Meccanica Spa و   Card clothing

ایران برعهده دارد. 
رامین عدل خواه- مدیرعامل- بیان داشت: تا زمانی 
که وضعیت ارزی و بانکی کشور مشخص نشود از 
بسیاری از مزایای تعامل با دنیا محروم خواهیم ماند.

 SSM مهران زهتاب - مدیر فروش

رامین عدل خواه- مدیرعامل آریا ماشین
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می توانستند  مشکل  خود،  اندک  تقاضای  دلیل  به 
به کارخانه ها وصل شوند، تعدادی از مزون داران و 
مردم عادی جهت تماشا آمده اند؛ طیف بازدیدکنندگان 
نمایشگاه نساجی تهران را تشکیل می دهند؛ به هدف 
شرکت متبوع از حضور در این رویداد صنعتی پرداخت 
قدرت  و  و گفت:  با مطرح کردن خط جدید چاپ 
طراحی شرکت نسبت به رقبای داخلی ، تا حدود زیادی 
به اهداف خود رسیده ایم . توانستیم مشتریان قدیمی 
خود را حفظ کنیم و کمی از مشتریان از دست داده را 
دوباره به شرکت برگردانیم. امیدواریم در سال جاری 
که در خط حلقوی که کمتر دیده شده ایم، با توجه به 

جذب مشتریان جدید، گام های بیشتری برداریم.

محدودیت های  شدن  کمرنگ  به  امیدواریم 
بین المللی... 

»شرکت ایران پاشا« در زمینه  تأمین ماشین آالت ، 
لوازم یدکي و خدمات بعد از فروش بخش بافندگي ، 
ذوب ریسي،  و  خواب  کاالي  نبافته ،  منسوجات 
و  اروپایی  مطرح  از شرکت های  تعدادی  نمایندگی 
آسیایی را در ایران برعهده دارد. ایران پاشا در نمایشگاه 
نساجی امسال میزبان شرکت های کیم یانگ )کره 
جنوبی(، شرکت ممینگر-آیرو )آلمان(، کریستوف لیبرز 
)آلمان(، نامسئو )کره جنوبی  ( ، ماسیاس )اسپانیا( امیت 

مکینا )ترکیه( و مکا-آگومک )ایتالیا( بود. 
مهندس محمد میری- مدیرعامل- عنوان داشت: 
وضعیت صنایع نساجي ایران مسلماً نسبت در 10 الي 
15 سال گذشته به مراتب بهتر شده )گرچه همیشه 
طي این دهه هاي اخیر بازار بیمار ایران دچار افت و 

رکود بوده و نساجي هم مستثنی نبوده است.( 
وی ادامه داد: نکته مهم در صنعت نساجي این است که 
براي کاهش هزینه هاي تولید و باال بردن بهره کاري 
نیاز به تولید در حجم انبوه در بنگاه هاي اقتصادي سایز 
متوسط و باال مي باشد )از به وجود آوردن بنگاه هاي 
اقتصادي کوچک بپرهیزیم.( که طي این چند سال 

شاهد تاسیس این قبیل بنگاه ها بودیم. 
به گفته این صنعتگر، صنعت نساجي ایران به خودباوري 
رسیده و نسبت به سال هاي گذشته پیشرفت کرده، 
خصوصاً در مورد برندسازي که از تمام کارگزاران این 

مهم کمال تشکر را داریم و حمایت کل گروه را در هر 
باب از این افراد اعالم مي داریم.

وی در مورد سطح برگزاری نمایشگاه نساجی تهران 
گفت: سطح کّمي و کیفي این نمایشگاه مانند دیگر 
نمایشگاههاي برگزار شده در سال 1395 بسیار باالتر 
از سال هاي گذشته است و یکي از علل آن را مي توان 
برجامي  پسا  بین المللي  معامالت  امکان  رفتن  باال 
برشمرد؛ گرچه این مقوله هم چنان به طور کامل و 
شفاف مشخص نشده ولي آنچه واضح است مذاکرات 
تجاري با سطحي عالي در حال انجام مي باشد که 
امیدواریم در آینده نزدیک، محدودیت ها کم رنگ تر و 

مذاکرات به نتیجه برسند.
در  میری تصریح کرد: حضور شرکت هاي خارجي 
بخش ماشین آالت کاماًل در راستاي بهبود صنایع 
کشور است و هدف شرکت ما آشنا کردن صاحبان 
صنایع ایران با کیفیت و تکنولوژي روز دنیا مي باشد. 
همچنین از حضور شرکت هاي چیني نمي توان اجتناب 
کرد. اما این حضور در زماني که معامله با کشورهاي 
صاحب تکنولوژي مقدور باشد به نفع کامل صنایع 
بدون  و  راحتي  به  زیرا صاحبان صنایع  بود  خواهد 
محدودیت انتقال وجه، فقط با مقایسه تکنولوژي و 
انتخاب  بهره وري مي توانند ماشین مدنظر خود را 

کنند. نه به زور محدودیت انتقال وجه!
مدیرعامل ایران پاشا در مورد طیف بازدیدکنندگان 
اطالع رساني  به  توجه  با  امسال  گفت:  نمایشگاه 
کامل تر و بهتر از سردرگمي بازدیدکنندگان کاسته 
اکثر  ماشین آالت  بخش  در  بنابراین  است،  شده 
بازدیدکنندگان را صاحبان صنایع تشکیل مي دهند 
که با توجه به ترسیم آینده تولید بهتر اکثراً جهت 
نمایشگاه  به  بازرگاني  و  فني  جدي  مذاکرات 
یک  پاشا  ایران  شرکت  کرد:  اضافه  وی  آمده اند. 
مجموعه شناخته شده در صنعت نساجي است و 
در نمایشگاه های هر سال به ارائه کننده ماشین آالت 
مورد  این  امسال هم  روز می پردازد،  تکنولوژي  با 
در  را  همکاران  می توانیم  اینکه  از  و  شد  رعایت 
مقایسه تکنولوژي روز با تکنولوژي هاي قدیمي و 
چیني یاري رسانیم تا تحت تأثیر تبلیغات غیرواقعي 

قرار نگیرند بسیار خرسندیم.

محمد میری مدیرعامل ایران پاشا
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راهی برای تجارت با ایران
مهران زهتاب- مدیرفروش شرکت SSM - در مورد 
پساتحریم  دوران  در  نساجی  بازار  و  تولید  وضعیت 
بازار  نسبی  بهبود  تاکنون شاهد  از خردادماه  گفت: 
کاماًل  نحوه صدور چک  از  این موضوع  و  هستیم 
مشخص است به این معنی که مدت های پرداخت 
نقدی  فروش  امکان  موارد  برخی  در  و  شده  کمتر 
کاال امکان پذیر است؛ البته هنوز به شرایط مطلوب 

اقتصادی در سال های پیش از تحریم بازنگشته ایم.
به  بسیاری  تالش  خارجی  شرکت های  افزود:  وی 
عمل می آورند تا روابط تجاری و اقتصادی با ایران را 
تسهیل نمایند؛ همان طور که می دانید هنوز بانک های 
جهانی و بزرگ با ایران همکاری نمی کنند اما به دنبال 
بانک های کوچک تر می گردند تا بتوانند راهی برای 
 SSM تجارت با ایران پیدا کنند؛ کما این که شرکت
دو بانک در ایتالیا و سوئیس پیدا کرده که گشایش 

اعتبار ایران را می پذیرند. 
زهتاب از برگزاری همزمان نمایشگاه های نساجی، 
فرش ماشینی و پوشاک، ابراز رضایت کرد و گفت: در 
طول برگزاری نمایشگاه، فعاالن بخش های مختلف 
می توانند از غرفه ها بازدید به عمل آورند در جریان 

فعالیت های سایر همکاران خود قرار گیرند. 
وی در ادامه عنوان داشت: هندی ها با محصوالت 
نمایشگاه حضور  پارچه در  مختلفی همچون نخ و 
اغلب  واردات  باالی  تعرفه  یا  و  ممنوعیت  داشتند؛ 
کاالهای وارداتی این کشور به خوبی نشان می دهد 
که حمایتی از تولید کننده داخلی صورت نگرفته و 
قاچاقچیان به جای سفر به هندوستان یکجا همگی 
آنان را در دسترس داشته و می توانند اقدام به سفارش 
از  نیمی  هند  دولت  که  است  ذکر  به  نمایند! الزم 
هزینه نمایشگاه را به شرکت کنندگان هندی پرداخت 

می نماید.
زهتاب با بیان این مطلب که امیدوارم سوری ها فقط 
مجاز به واردات کاالی ساخت خودشان با تعرفه صفر 
به مملکت ما باشند، اذعان داشت: عده ای از این 
طریق می خواهند کاالهای خارجی ) اغلب آلمانی و 
ایتالیایی ( و قطعات یدکی  انبار شده بال نیاز در سوریه 
را به ایران وارد کنند ) کما اینکه تا این لحظه به 

صورت قاچاق از مسیر ترکیه وارد می شد ( .
وی در بخش دیگر این مصاحبه بیان داشت:  باید 
سعی شود ماشین سازان و قطعه سازان نساجی اروپا را 
با اهدای تسهیالت ترغیب به شرکت در این نمایشگاه 
نمود  اما با تعرفه های باال و معکوس عماًل به آنها 

گفته می شود » تشریف نیاورید!!«  
تفکیک  عدم  از  انتقاد  SSM، ضمن  فروش  مدیر 
شاخه های مختلف نساجی در سالن های نمایشگاه 
گفت:  در هیچ یک از نمایشگاه های نساجی دنیا ، 
حتی در نازل ترین سطح کیفی نیز بدین گونه مشاهده 

نمی شود جز در ایران! 
شرکت های  نقش  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
که  چیست  نمایشگاه  اداره  در  متعدد  واسطه ای 
می شوند ؟  اروپایی ها  شرکت  هزینه  افزایش  باعث 
گفت: هزینه های  گزاف که از خیل شرکت کنندگان 
به صورت ارزی دریافت می شود در کجا هزینه می 
شود که ما متوجه نمی شویم ؟ در پاکیزگی پارکینگ 
باعث  که  نمایشگاه  آسفالت  تجدید  و  سالن ها  و 
و  داخلی  میهمانان  چمدان های  چرخ  شکستگی 
خارجی می شود؟   در تجدید طراحی نما و تجهیزات 
؟در  است  یک شکل  به  سال هاست  که  نمایشگاه 
یا در هموار  تعداد سرویس های بهداشتی ؟  افزایش 
نمودن سطوح سالن ها که مانع گیر کردن پای افراد و 

افتادن آنها روی زمین شود؟! 

کمپینی برای برگزاری نمایشگاهی در خور صنعت 
نساجی ایران

»شرکت آریا ماشین« سال 1391 با هدف مشاوره ، 
فروش و ارائه خدمات پس از فروش ماشین آالت و 
قطعات اروپایی در صنعت نساجی فعالیت خود را آغاز 
کرد و در حال حاضر نمایندگی تعدادی از شرکت های 
 Texparts ،Accotex  معتبر آلمانی و ایتالیایی مانند
 ،Welker GmbH ،Mehlhorn GmbH ،Tosin

در  را   La Meccanica Spa و   Card clothing

ایران برعهده دارد. 
رامین عدل خواه- مدیرعامل- بیان داشت: تا زمانی 
که وضعیت ارزی و بانکی کشور مشخص نشود از 
بسیاری از مزایای تعامل با دنیا محروم خواهیم ماند.

 SSM مهران زهتاب - مدیر فروش

رامین عدل خواه- مدیرعامل آریا ماشین
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تشکل های نساجی کشور نیز در جریان فعالیت های 
آیا  گیرند!  قرار  دنیا  نساجی  تشکل های  گسترده 
پاسخگو و مسئولی در انجمن صنایع نساجی ایران 
وجود دارد که به ارائه گزارش مفصلی در مورد وضعیت 
صنعت نساجی کشور بپردازد؟ متأسفانه صرفاً از طریق 
ارتباط با مشتریان خود در جریان وضعیت این صنعت 
قرار می گیریم و اغلب تولیدکنندگان نیز از روند فعلی 
خرسند نیستند. بنابراین معتقدم که تشکل هایی مانند 
متخصصین  جامعه  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن 
نساجی ایران و ... باید گزارش هایی از فعالیت های 
خود در راستای بهبود و ارتقای سطح صنعت نساجی 

را به فعاالن این صنعت ارائه دهند.
اولیه  امکانات  فقدان  از  انتقاد  ضمن  عدل خواه 
نمایشگاه مانند دسترسی به سرویس های بهداشتی، 
سیستم تهویه نامناسب در برخی سالن ها و ... گفت: 
بخش های  براساس  نمایشگاه  سالن های  متأسفانه 
مختلف صنعت نساجی تقسیم بندی نشده بودند و 
به این ترتیب تولیدکننده رنگ و مواد تعاونی درکنار 
... قرار داشتند و  الیاف، واردکننده نخ و  تولید کننده 
این موضوع باعث سردرگمی بازدیدکنندگان می شد؛ 
در  ریسندگی  شرکت های  نمی دانستند  مثال  برای 
کدام سالن قرار دارند! بهتر است در سال های آینده 
تفکیک مشخصی میان فعالیت غرفه ها صورت گیرد 
تا بازدیدکنندگان دچار آشفتگی و اتالف وقت نشوند. 
این موضوع و عدم انتخاب سالن توسط غرفه داران، 
انتقاد گسترده شرکت کنندگان خارجی را نیز به همراه 
داشت. ضمن این که قیمت اجاره غرفه های خارجی 
در نمایشگاه نساجی تهران بسیار گزاف و غیرمنطقی 
ایرانی  شرکت کننده  یک  برای  غرفه  هزینه  است. 
متری 100 هزار تومان، برای شرکت ایرانی نماینده 
برای  و  تومان  میلیون  متری یک  خارجی  کمپانی 
شرکت کننده خارجی متری دو میلیون تومان است! 
آیا این میزان برای عرضه محصوالت و ماشین آالتی 
که در ایران تولید نمی شوند، منصفانه است؟ آیا چنین 
هزینه های سنگینی و در مقابل کمترین امکانات و 
تسهیالتی، انگیزه و تمایلی در شرکت کننده خارجی به 
وجود می آورد؟ وی در مورد بازدیدکنندگان نمایشگاه 
گفت: یکی از سالن ها به ارائه پوشاک ترکیه اختصاص 

دارد که طبعاً بازدید گسترده عامه مردم را به همراه 
حدود  160-170  از  این که  تأسف آور  نکته  اما  دارد 
شرکت فعال در بخش ریسندگی فقط مدیران 16 

شرکت را در نمایشگاه مالقات کردیم!  
عدل خواه یادآور شد: چندین سال پیش تولیدکنندگان 
مواد غذایی در اعتراض به برگزاری ضعیف نمایشگاه 
تخصصی این صنعت، تصمیم گرفتند کمپینی تشکیل 
دهند و تا زمانی که نحوه برگزاری نمایشگاه مورد 
تجدیدنظر قرار نگیرد در هیچ نمایشگاهی شرکت 
برگزاری  شاهد  بعد  سال  ترتیب  این  به  نکنند 
نمایشگاهی با هزینه های مناسب تر و به مراتب بهتر 
و پربارتر بودیم، وی پیشنهاد داد که این کمپین در 
نمایشگاه  تا یک  نیز تشکیل شود  نساجی  صنعت 

موفق در سطح ملی و بین المللی برگزار شود. 
برگزاری  مورد  در  ماشین  آریا  شرکت  مدیرعامل 
همزمان نمایشگاه های صنعت نساجی گفت: صنعت 
از صنایع  فرش و کف پوش هم بخش گسترده ای 
برگزاری  دلیل  به همین  برمی گیرد  در  را  نساجی 
با  پوش  کف  و  ماشینی  فرش  نمایشگاه  همزمان 
نمایشگاه نساجی نه تنها مشکلی به وجود نمی آورد 
بلکه مفید هم می باشد؛ اما ساعت برگزاری نمایشگاه 
) 12 ظهر تا 8 شب( مناسب نیست زیرا غرفه داران 
در ساعت اوج ترافیک به نمایشگاه می آیند و در اوج 
ترافیک شبانه تهران هم به منازل خود بازمی گردند و 

این موضوع بسیار خسته کننده و انرژی بر است.

اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  عطفی  نقطه  برجام؛ 
ایران

با   1389 سال  در  ریس«  دیبا  نساجی  »شرکت 
هدف تولید انواع نخ های پلی استر ویسکوز و ویسکوز 
 صد درصد با استفاده از بهترین الیاف دنیا و بهترین 
به  کیفی  و  کمی  گارانتی  با  و  اروپایی  تکنولوژی 

بهره برداری رسید.
به اعتقاد وحید حریری -مدیرعامل- برجام و ارتباط 
با دنیا نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسالمی است 
که ما را از مهلکه نجات داد و به آینده امیدوار کرد و 
اگر در سطح مسئولین مدیریت سنجیده ای در سطح 
بین الملل صورت گیرد از فواید آن صنعت نساجی هم 

وحید حریری -مدیرعامل دیبا ریس
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بانک ها قادر به گشایش اعتبار نیستند و  پروژه هایی 
که از سال 2011 متوقف مانده اند به مرحله اجرایی 
نرسیده اند. تا زمانی که وضعیت ارزی کشور مشخص 
نیست نه واردات ثابتی خواهیم داشت و نه توانی برای 
بهبود  انتظار  به  نباید  البته  داریم.  صادرات گسترده 
وضعیت بنشینیم و صنعتگران می توانند با تکیه بر 
توانمندیهای خود، نمایشگاه هایی برگزار نمایند که در 

سطح بین المللی قابل توجه و اعتنا باشد. 
وی ضمن بیان این مطلب که یکی  از اهداف برگزاری 
نمایشگاه ها، بازاریابی است اما هدف اصلی، ارتقای 
اعتبار  سطح کیفی صنایع مختلف می باشد؛ گفت: 
یک نمایشگاه در شرکت کنندگان معتبر و خوش نام 
به  نساجی کشور  تمام صنعتگران  وگرنه  است  آن 
خوبی با محصوالت شرکت هایی مانند Texparts  و  
Accotex  آشنا هستند و شاید نیاز چندانی به حضوردر 

نمایشگاه نساجی تهران نداشته باشد اما علی رغم تمام 
مسائل در این رویداد صنعتی شرکت کردیم تا به سهم 

خود در افزایش اعتبار نمایشگاه موثر واقع شویم.
مدیرعامل آریا ماشین تصریح کرد: اصواًل برگزارکننده 
هر همایش، نمایشگاه، سمپوزیوم و گردهمایی باید 
تخصص کافی در این زمینه داشته باشد. وجود این 
صحیح  اجرای  و  دقیق  سازمان دهی  به  تخصص 
نمایشگاه منتهی می شود و بازدیدکننده را در بازدید 
بدون مشکل یا ابهام خاصی همراهی نماید. برای 
مثال از دو سال پیش از برگزاری نمایشگاه چهارساالنه 
به  غرفه ها  و  شرکت کنندگان  تمام  اسامی  ایتما، 
تفکیک فعالیتهایشان در صنعت نساجی مشخص 
اطالع رسانی های  با  قبل  یک سال  از  و  می شود 
گسترده مدیران برگزاری ایتما، تمام بازدیدکنندگان به 
خوبی می دانند کدام شرکت در چه سالنی غرفه خواهد 
داشت و ... به این ترتیب یک بازدیدکننده  ژاپنی که 
از مسافت طوالنی به ایتالیا می آید، دقیقاً می داند که 
کدام سالن ها مختص صنعت بافندگی است و کدام 
شرکت ها در این سالن غرفه دارند و به بهترین شکل 
زمان حضور خود را در ایتما برنامه ریزی می کند اما 
متأسفانه این روند در برگزاری نمایشگاه های نساجی 

ایران به هیچ عنوان رعایت نمی شود. 
وی ضمن اشاره به برگزاری همایشی توسط مدیر 

ایران گفت:  استانبول در   ITM برگزاری نمایشگاه
در این همایش که مدتی پیش از برگزاری نمایشگاه 
مذکور در هتل اسپیناس تهران برگزار شد، نجیب  
گونِی از نزدیک با صنعتگران ایرانی مالقات کرد و 
دیدگاه هایی آنان را در مورد نمایشگاه جویا شد؛ پس 
برگزاری نمایشگاه آن قدر برایشان اهمیت دارد که به 
سایر کشورها سفر می کنند و در جریان نقطه نظرات 
صنعتگران هر کشور برای برگزاری یک نمایشگاه 
زمانی  ترتیب  این  به  قرار می گیرند.  پربار  و  موفق 
که به عنوان بازدیدکننده از   ITM استانبول بازدید به 
عمل می آورید؛ به این نتیجه می رسید که ترکیه دارای 
صنعت نساجی بسیار قدرتمندی است که توانسته 

چنین نمایشگاه موفقی برگزار نماید. 
عدل خواه اذعان داشت: آیا بازدیدکنندگان خارجی به 
چنین نتیجه ای از حضور در نمایشگاه نساجی تهران 
می رسند؟! آیا این نمایشگاه منجر به ارتقای صنعت 
نساجی ایران می شود؟ آیا نمایشگاه نساجی تهران 
غرفه داران  برای  که  سنگینی  هزینه های  علی رغم 
ایرانی و خارجی به همراه دارد، دستاوردی برای آنان 
به ارمغان می آورد؟ این حضور چه مزیتی برای صنعت 
برگزاری  اصواًل  دارد؟  ایران  نساجی  صنعتگران  و 

نمایشگاه با چنین روندی مقرون به صرفه است؟
و  اطالع رسانی  ماشین،  آریا  مدیرعامل  به گفته 
فراخوان های نمایشگاه نساجی تهران، سه ماه پیش 
انتظارات و  از برگزاری شروع می َشود و زمانی که 
مدیر  با  به عنوان شرکت کننده  را  خواسته های خود 
پاسخ  با  می گذاریم،  میان  در  نمایشگاه  برگزاری 
منفی وی روبرو می شویم و هیچ همکاری در این 
زمینه صورت نمی گیرد! مدیر برگزاری نمایشگاه های 
نساجی تهران از سوی کدام سازمان معرفی و انتخاب 
برگزاری  زمینه  در  الزم  تخصص  آیا  می شوند؟ 

نمایشگاه نساجی را دارند؟ 
این فعال نساجی اضافه کرد: در همایش مربوط به 
نمایشگاه ITM استانبول که در تهران برگزار شد 
یکی از سخنرانان عنوان داشت» بهتر است مدیران 
برگزاری نمایشگاه های نساجی ایران از نمایشگاه هایی 
مانند ITM بازدید کنند تا با نحوه برگزاری موفق 
مدیران  است  بهتر  اما  شوند«  آشنا  نمایشگاه  یک 

16   شماره 166    مهر 95      



تشکل های نساجی کشور نیز در جریان فعالیت های 
آیا  گیرند!  قرار  دنیا  نساجی  تشکل های  گسترده 
پاسخگو و مسئولی در انجمن صنایع نساجی ایران 
وجود دارد که به ارائه گزارش مفصلی در مورد وضعیت 
صنعت نساجی کشور بپردازد؟ متأسفانه صرفاً از طریق 
ارتباط با مشتریان خود در جریان وضعیت این صنعت 
قرار می گیریم و اغلب تولیدکنندگان نیز از روند فعلی 
خرسند نیستند. بنابراین معتقدم که تشکل هایی مانند 
متخصصین  جامعه  ایران،  نساجی  صنایع  انجمن 
نساجی ایران و ... باید گزارش هایی از فعالیت های 
خود در راستای بهبود و ارتقای سطح صنعت نساجی 

را به فعاالن این صنعت ارائه دهند.
اولیه  امکانات  فقدان  از  انتقاد  ضمن  عدل خواه 
نمایشگاه مانند دسترسی به سرویس های بهداشتی، 
سیستم تهویه نامناسب در برخی سالن ها و ... گفت: 
بخش های  براساس  نمایشگاه  سالن های  متأسفانه 
مختلف صنعت نساجی تقسیم بندی نشده بودند و 
به این ترتیب تولیدکننده رنگ و مواد تعاونی درکنار 
... قرار داشتند و  الیاف، واردکننده نخ و  تولید کننده 
این موضوع باعث سردرگمی بازدیدکنندگان می شد؛ 
در  ریسندگی  شرکت های  نمی دانستند  مثال  برای 
کدام سالن قرار دارند! بهتر است در سال های آینده 
تفکیک مشخصی میان فعالیت غرفه ها صورت گیرد 
تا بازدیدکنندگان دچار آشفتگی و اتالف وقت نشوند. 
این موضوع و عدم انتخاب سالن توسط غرفه داران، 
انتقاد گسترده شرکت کنندگان خارجی را نیز به همراه 
داشت. ضمن این که قیمت اجاره غرفه های خارجی 
در نمایشگاه نساجی تهران بسیار گزاف و غیرمنطقی 
ایرانی  شرکت کننده  یک  برای  غرفه  هزینه  است. 
متری 100 هزار تومان، برای شرکت ایرانی نماینده 
برای  و  تومان  میلیون  متری یک  خارجی  کمپانی 
شرکت کننده خارجی متری دو میلیون تومان است! 
آیا این میزان برای عرضه محصوالت و ماشین آالتی 
که در ایران تولید نمی شوند، منصفانه است؟ آیا چنین 
هزینه های سنگینی و در مقابل کمترین امکانات و 
تسهیالتی، انگیزه و تمایلی در شرکت کننده خارجی به 
وجود می آورد؟ وی در مورد بازدیدکنندگان نمایشگاه 
گفت: یکی از سالن ها به ارائه پوشاک ترکیه اختصاص 

دارد که طبعاً بازدید گسترده عامه مردم را به همراه 
حدود  160-170  از  این که  تأسف آور  نکته  اما  دارد 
شرکت فعال در بخش ریسندگی فقط مدیران 16 

شرکت را در نمایشگاه مالقات کردیم!  
عدل خواه یادآور شد: چندین سال پیش تولیدکنندگان 
مواد غذایی در اعتراض به برگزاری ضعیف نمایشگاه 
تخصصی این صنعت، تصمیم گرفتند کمپینی تشکیل 
دهند و تا زمانی که نحوه برگزاری نمایشگاه مورد 
تجدیدنظر قرار نگیرد در هیچ نمایشگاهی شرکت 
برگزاری  شاهد  بعد  سال  ترتیب  این  به  نکنند 
نمایشگاهی با هزینه های مناسب تر و به مراتب بهتر 
و پربارتر بودیم، وی پیشنهاد داد که این کمپین در 
نمایشگاه  تا یک  نیز تشکیل شود  نساجی  صنعت 

موفق در سطح ملی و بین المللی برگزار شود. 
برگزاری  مورد  در  ماشین  آریا  شرکت  مدیرعامل 
همزمان نمایشگاه های صنعت نساجی گفت: صنعت 
از صنایع  فرش و کف پوش هم بخش گسترده ای 
برگزاری  دلیل  به همین  برمی گیرد  در  را  نساجی 
با  پوش  کف  و  ماشینی  فرش  نمایشگاه  همزمان 
نمایشگاه نساجی نه تنها مشکلی به وجود نمی آورد 
بلکه مفید هم می باشد؛ اما ساعت برگزاری نمایشگاه 
) 12 ظهر تا 8 شب( مناسب نیست زیرا غرفه داران 
در ساعت اوج ترافیک به نمایشگاه می آیند و در اوج 
ترافیک شبانه تهران هم به منازل خود بازمی گردند و 

این موضوع بسیار خسته کننده و انرژی بر است.

اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  عطفی  نقطه  برجام؛ 
ایران

با   1389 سال  در  ریس«  دیبا  نساجی  »شرکت 
هدف تولید انواع نخ های پلی استر ویسکوز و ویسکوز 
 صد درصد با استفاده از بهترین الیاف دنیا و بهترین 
به  کیفی  و  کمی  گارانتی  با  و  اروپایی  تکنولوژی 

بهره برداری رسید.
به اعتقاد وحید حریری -مدیرعامل- برجام و ارتباط 
با دنیا نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسالمی است 
که ما را از مهلکه نجات داد و به آینده امیدوار کرد و 
اگر در سطح مسئولین مدیریت سنجیده ای در سطح 
بین الملل صورت گیرد از فواید آن صنعت نساجی هم 

وحید حریری -مدیرعامل دیبا ریس
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ازبکستان، فکر  و  تاجیکستان  مانند  در کشورهایی 
می کنم امسال از نظر دسترسی به پنبه و تأمین این 
ماده اولیه بسیار مهم، واحدهای ریسندگی با کمبود 

مواجه نشوند.
میهن پرست در مورد نمایشگاه نساجی گفت: هدف 
از حضور در هر نمایشگاهی، شناسایی بازار و آشنایی 
با مشتریان مختلف است که خوشبختانه طی سه 
تهران  نساجی  نمایشگاه  در  مستمر  حضور  سال 
موفق به جذب مشتریان جدید شده ایم ضمن این که 

بازخوردهای مثبتی از مشتریان دریافت کرده ایم.  
در  را  نساجی  صنایع  نمایشگاه های  همزمانی  وی 
معرفی توانمندی ها و قابلیت های این صنعت گسترده، 
ارتباطات  از  بسیاری  گفت:  و  کرد  توصیف  مفید 
مثال  برای  می گیرد،  شکل  نمایشگاه  همین  در 
ممکن است یک تولیدکننده پارچه های پرده ای در 
محصوالت خود از الیاف مصنوعی استفاده کند اما با 
مشاهده طرح های مشابه که الیاف پنبه ای در آن به 
کار رفته و مورد  استقبال بازدیدکنندگان نیز قرار گرفته، 
تصمیم می گیرد با تولیدکنندگان این قبیل نخ ها وارد 
مذاکره و حتی معامله شود. هم چنین نمی توان منکر 
ارتباط میان نساجی، کف پوش و پوشاک به عنوان 

زنجیره های صنایع نساجی شد. 
میهن پرست، بهترین و پربازده ترین ساعت برگزاری 
که  کرد  اعالم  عصر   6 تا  صبح   10 را  نمایشگاه 
بازدیدکنندگان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

گردش های کاذب مالی به شدت کاهش یافته اند
انحصاری شرکت  نمایندگی  فام«  »شرکت تکس  
مستقیم،  رنگ های  تولیدکننده  مونارِک  هندی 
دیسپرس، رآکتیو، سفیدکننده ها و غلظت دهنده های 

نساجی در ایران را برعهده دارد. 
مهران مختاری- مدیرعامل- اغلب صنایع کشور را در 
حال دست و پنجه نرم کردن با رکود شدید اقتصادی 
دانست و ابراز داشت: دستیابی به رشد اقتصادی مثبت 
حاصل  فروش منابع نفتی و پتروشیمی است و اتفاق 

خاصی در سایر صنایع کشور به وجود نیامده است. 
به اعتقاد مختاری، فعالیت های اقتصادی در حال انجام 
است اما گردش های کاذب مالی به شدت کاهش 

یافته اند، این موضوع یک ُحسن است که در صورت 
تولیدکنندگان،  با  دولتمردان  همراهی  و  همکاری 
می توان به چشم انداز روشنی از روند تولید و صنعت 

در کشور امیدوار شد.
این فعال نساجی افزود: در صورت باز شدن درهای 
کشور به روی بازارهای بین المللی و تقویت صادرات، 
گردش مالی و کاری صنعت نساجی بسیار سریع تر و 
موثرتر به حرکت ادامه خواهد داد. با توجه به امنیت 
کامل در کشور ما و در مقابل وضعیت آشفته سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی ترکیه، ایران جایگزین بسیار مناسبی 
برای ترکیه است تا به صادرات محصوالت باکیفیت 
و رقابت پذیر خود به بازارهای هدف بیندیشد در این 
موتورهای  از  یکی  به عنوان  نساجی  مسیر، صنعت 
محرک قدرتمند و متعالی می تواند در بهبود شرایط 

اقتصادی کشور موثر واقع شود.
کمبود  بحران  با  ما  کشور  شد:  متذکر  مختاری 
از  بهره گیری  سمت  به  باید  پس  روبروست  آب 
ماشین آالت، رنگ و مواد شیمیایی پیش رود که نیاز 

کمتری به استفاده از منابع آبی دارند. 
هسته ای  توافقات  از  پس  بازار  داشت:  اذعان  وی 
در مسیر بهبود گام برداشته اما تسریع این حرکت 
یکسان سازی  و  سیاست گذاری ها  استمرار  نیازمند 
برنامه ریزی های دولت است، دولت باید مبارزه با فساد 
را جدی بگیرد، اگرچه باید بدانیم که دنیا در شرایط 

اقتصادی مناسبی به سر نمی برد. 
در  خارجی  شرکت کنندگان  حضور  به  مختاری 
نمایشگاه نساجی تهران نیز اشاره کرد و گفت: این 
نمایشگاه به دلیل افزایش حضور غرفه داران خارجی 
بسیار بهتر و موفق تر از دوره های گذشته برگزار شده 
افزایش  خارجی  شرکت کنندگان  تعداد  اندازه  هر  و 
یابد به انتقال اطالعات و دانش فنی منجر می شود 
زمانی  داشت:  بیان  وی  است.  خرسندی  جای  که 
که یک تولیدکننده چینی، پوشاک تولیدی خود را 
مقابل بازدیدکنندگان ایرانی قرار می دهد تولیدکننده 
ایرانی فرصت خوبی به دست می آورد تا از نزدیک در 
جریان نوع تولید، کیفیت و قیمت محصوالت رقیبان 
چینی خود قرار گیرد و برنامه هایی برای رقابت با آنان 
مدنظر قرار دهد؛ پس با حضور تولیدکنندگان محصول 

مهران مختاری )سمت راست( - مدیرعامل تکس  فام
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بهره خواهد برد.
وی تصریح کرد: جایگاه نساجی در ایران به خاطر 
سابقه و دانش و اشتغال و ارزش افزوده باال تر از تمام 
صنایع حتی نفت و پترو شیمی است که امیدوارم تا دیر 

نشده مسئولین تصمیم گیر بدانند و ترتیب اثر دهند.
نمایشگاه  برگزاری  کیفیت  ریس،  دیبا  مدیرعامل 
نساجی تهران را با توجه به شرایط ایران در سطح 
بین الملل قابل قبول دانست و گفت: اما با توجه به 
سابقه نساجی ایران می بایست در سطح باالتری قرار 
گیرد که در حال حاضر نیست و آرزو می کنم روزی 

به آن برسد. 
خرید  قدرت  کاهش  به  توجه  با  حریری،  به اعتقاد 
مردم، کشورهای خارجی سعی می کنند پایین ترین 
کیفیت و قیمت را در این نمایشگاه ارائه دهند بنابراین 
وارد  احتمااًل  کشورها  این  کم کیفیت  محصوالت 
خواهد شد که البته اگر از مبادی رسمی وارد و حقوق 
و عوارض دولتی واقعی پرداخت شود؛ تولیدات داخل 

از نظر کیفی بهتر و باالتر خواهند شد.
وی با بیان این مطلب که بخش عمده بازدیدکنندگان 
دانشجویان  و  همکاران  متخصصین،  مشتریان،  را 
شرکت  حضور  از  هدف  می دهند،  تشکیل  نساجی 
دیبا ریس در نمایشگاه را انجام بازاریابی های جدید 
و ارتباط رو در رو با مشتریان و معرفی شرکت به 
مشتریان جدید اعالم کرد و گفت: این حضور را مغتنم 

می دانیم و معمواًل به این اهداف دست می یابیم. 
وی در پایان پیرامون برگزاری همزمان نمایشگاه های 
نساجی، فرش ماشینی و پوشاک گفت: حضور تمام 
صنایع نساجی در یک زمان خوب است چون ارزش 
کّمی و کیفی صنعت نساجی ایران به نمایش گذاشته 
می شود تا متولیان صنایع کشور در دولت و حکومت، 
جایگاه واقعی صنایع نساجی نسبت به سایر صنایع را 
از نزدیک مشاهده کنند و نسبت به آن کم توجهی 

نکنند.

کمبود نقدینگی واحدهای نساجی
تولیدکننده و عرضه کننده  لیافام شیمی«  »شرکت 
عالی  کیفیت  و  است  نساجی  تعاونی  مواد  و  رنگ 
فعالیتش  از  که  سالی  را طی 15  کار  یکنواختی  و 

می گذرد، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. 
امیر اسعد پورآباده -کارشناس بخش فروش- بیان 
داشت: صنعت نساجی به دلیل کمبود نقدینگی در 
وضعیت چندان مطلوبی به سر نمی برد، واحدهایی 
مشکالت  با  ندارند  اختیار  در  کافی  مالی  توان  که 
متعددی دست و پنجه نرم می کنند که امیدوارم در 

آینده وضعیت بهتر شود.
وی با بیان این مطلب که هنوز زود است در مورد 
افزود: در  لغو تحریم ها صحبتی شود،  اثرات مثبت 
طوالنی مدت شاهد بهبود نسبی وضعیت خواهیم بود.

پورآباده، پیشرفت در کار و یافتن مشتریان جدید را 
هدف اصلی از حضور در نمایشگاه نساجی برشمرد و 
گفت: موافق برگزاری همزمان نمایشگاه های مرتبط 
با صنعت نساجی نیستم زیرا برگزاری جداگانه هر 
کدام موجب تخصصی شدن آنها می شود و به این 
ترتیب بازدیدکنندگان متخصص و فعاالن هر صنعت 
جهت بازدید راهی نمایشگاه می شوند نه عامه مردم. 
وی ساعت برگزاری نمایشگاه 12 ظهر تا 8 شب را 
نیز نامناسب خواند و گفتت: بهتر است ساعت کاری 

نمایشگاه از 10 صبح تا 6 بعدازظهر تعیین شود. 

شناسایی بازار و آشنایی با مشتریان مختلف
سال  در  سپاهان«  فالح  یکتا  ریسندگی  »شرکت 
82 راه اندازی شد. در سال  1384  با خرید »کارخانه 
ریسندگی و بافندگی رحیم زاده اصفهان« وارد صنعت 
نساجی شد. در سال 1389  نیز »کارخانه رنگین بافت 
کوهپایه« را خریداری نمود و در حال حاضر  تولیدکننده 
نخ های پلی استر پنبه، صد درصد پنبه و مخلوط پنبه با 

الیاف مصنوعی است. 
غالمرضا میهن پرست- مدیر تولید- عنوان داشت: 
مدتی پیش واحدهای ریسندگی با کمبود شدید پنبه 
روبرو شدند اما خوشبختانه با تمهیداتی که مدیران 
مجموعه اندیشیده بودند، یکتا فالح سپاهان از ذخیره 
کافی پنبه بهره مند بود و با مشکلی در این زمینه روبرو 
نشد، اگرچه قیمت پنبه افزایش بسیاری پیدا کرده 
و واحدهای متقاضی را با مشکل خرید مواجه کرده 

است.
وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن ایام برداشت پنبه 

امیر اسعد پورآباده -کارشناس بخش فروش لیافام شیمی

غالمرضا میهن پرست- مدیر تولید یکتا فالح سپاهان
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ازبکستان، فکر  و  تاجیکستان  مانند  در کشورهایی 
می کنم امسال از نظر دسترسی به پنبه و تأمین این 
ماده اولیه بسیار مهم، واحدهای ریسندگی با کمبود 

مواجه نشوند.
میهن پرست در مورد نمایشگاه نساجی گفت: هدف 
از حضور در هر نمایشگاهی، شناسایی بازار و آشنایی 
با مشتریان مختلف است که خوشبختانه طی سه 
تهران  نساجی  نمایشگاه  در  مستمر  حضور  سال 
موفق به جذب مشتریان جدید شده ایم ضمن این که 

بازخوردهای مثبتی از مشتریان دریافت کرده ایم.  
در  را  نساجی  صنایع  نمایشگاه های  همزمانی  وی 
معرفی توانمندی ها و قابلیت های این صنعت گسترده، 
ارتباطات  از  بسیاری  گفت:  و  کرد  توصیف  مفید 
مثال  برای  می گیرد،  شکل  نمایشگاه  همین  در 
ممکن است یک تولیدکننده پارچه های پرده ای در 
محصوالت خود از الیاف مصنوعی استفاده کند اما با 
مشاهده طرح های مشابه که الیاف پنبه ای در آن به 
کار رفته و مورد  استقبال بازدیدکنندگان نیز قرار گرفته، 
تصمیم می گیرد با تولیدکنندگان این قبیل نخ ها وارد 
مذاکره و حتی معامله شود. هم چنین نمی توان منکر 
ارتباط میان نساجی، کف پوش و پوشاک به عنوان 

زنجیره های صنایع نساجی شد. 
میهن پرست، بهترین و پربازده ترین ساعت برگزاری 
که  کرد  اعالم  عصر   6 تا  صبح   10 را  نمایشگاه 
بازدیدکنندگان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

گردش های کاذب مالی به شدت کاهش یافته اند
انحصاری شرکت  نمایندگی  فام«  »شرکت تکس  
مستقیم،  رنگ های  تولیدکننده  مونارِک  هندی 
دیسپرس، رآکتیو، سفیدکننده ها و غلظت دهنده های 

نساجی در ایران را برعهده دارد. 
مهران مختاری- مدیرعامل- اغلب صنایع کشور را در 
حال دست و پنجه نرم کردن با رکود شدید اقتصادی 
دانست و ابراز داشت: دستیابی به رشد اقتصادی مثبت 
حاصل  فروش منابع نفتی و پتروشیمی است و اتفاق 

خاصی در سایر صنایع کشور به وجود نیامده است. 
به اعتقاد مختاری، فعالیت های اقتصادی در حال انجام 
است اما گردش های کاذب مالی به شدت کاهش 

یافته اند، این موضوع یک ُحسن است که در صورت 
تولیدکنندگان،  با  دولتمردان  همراهی  و  همکاری 
می توان به چشم انداز روشنی از روند تولید و صنعت 

در کشور امیدوار شد.
این فعال نساجی افزود: در صورت باز شدن درهای 
کشور به روی بازارهای بین المللی و تقویت صادرات، 
گردش مالی و کاری صنعت نساجی بسیار سریع تر و 
موثرتر به حرکت ادامه خواهد داد. با توجه به امنیت 
کامل در کشور ما و در مقابل وضعیت آشفته سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی ترکیه، ایران جایگزین بسیار مناسبی 
برای ترکیه است تا به صادرات محصوالت باکیفیت 
و رقابت پذیر خود به بازارهای هدف بیندیشد در این 
موتورهای  از  یکی  به عنوان  نساجی  مسیر، صنعت 
محرک قدرتمند و متعالی می تواند در بهبود شرایط 

اقتصادی کشور موثر واقع شود.
کمبود  بحران  با  ما  کشور  شد:  متذکر  مختاری 
از  بهره گیری  سمت  به  باید  پس  روبروست  آب 
ماشین آالت، رنگ و مواد شیمیایی پیش رود که نیاز 

کمتری به استفاده از منابع آبی دارند. 
هسته ای  توافقات  از  پس  بازار  داشت:  اذعان  وی 
در مسیر بهبود گام برداشته اما تسریع این حرکت 
یکسان سازی  و  سیاست گذاری ها  استمرار  نیازمند 
برنامه ریزی های دولت است، دولت باید مبارزه با فساد 
را جدی بگیرد، اگرچه باید بدانیم که دنیا در شرایط 

اقتصادی مناسبی به سر نمی برد. 
در  خارجی  شرکت کنندگان  حضور  به  مختاری 
نمایشگاه نساجی تهران نیز اشاره کرد و گفت: این 
نمایشگاه به دلیل افزایش حضور غرفه داران خارجی 
بسیار بهتر و موفق تر از دوره های گذشته برگزار شده 
افزایش  خارجی  شرکت کنندگان  تعداد  اندازه  هر  و 
یابد به انتقال اطالعات و دانش فنی منجر می شود 
زمانی  داشت:  بیان  وی  است.  خرسندی  جای  که 
که یک تولیدکننده چینی، پوشاک تولیدی خود را 
مقابل بازدیدکنندگان ایرانی قرار می دهد تولیدکننده 
ایرانی فرصت خوبی به دست می آورد تا از نزدیک در 
جریان نوع تولید، کیفیت و قیمت محصوالت رقیبان 
چینی خود قرار گیرد و برنامه هایی برای رقابت با آنان 
مدنظر قرار دهد؛ پس با حضور تولیدکنندگان محصول 

مهران مختاری )سمت راست( - مدیرعامل تکس  فام
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گذشته کمتر شده و اقدامات خوبی برای مهار واردات 
غیرقانونی در حال انجام است؛ ابراز داشت: وضعیت 
فروش محصوالت چندان بد نیست اما چک  برگشتی 
و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را به شدت آزار 

می دهد.
به گفته دستمالچیان به تازگی مراودات بانکی با سایر 
کشورها در آستانه احیای مجدد قرار گرفته اما به اعتقاد 
خارجی  و  داخلی  تحریم  نوع  دو  با  کشور  در  من 
مواجهیم که تحریم های خارجی با مذاکرات متعدد و 
پیگیری قابل رفع است اما تحریم های داخلی لطمات 
برای  می کند.  وارد  تولیدی  واحدهای  بر  بیشتری 
مثال سازندگان ماشین آالت نساجی یا تولیدکنندگان 
مواد اولیه حاضر به فروش محصوالت خود در قالب 
بانک های  اما  هستند  ایرانی  مشتریان  به  یوزانس 
داخلی یا گشایش اعتبار انجام نمی دهند و یا حداکثر 
6 ماهه آن را قبول می کنند که این موضوع به مراتب 
بدتر از تحریم خارجی است. زمانی که موضوع را با 
دولتمردان در میان می گذاریم، معتقدند که این قانون 
بانک مرکزی است و پیشنهاد دریافت وام ریالی را 
مطرح می نمایند اما دریافت وام ریالی با بهره های 

سنگین بانکی هیچ  توجیهی برای صنعتگر ندارد. 

جذب مشتریان جدید و گسترش بازار
در  فعالیت  با  »شرکت تکسوفین«  در سال 1379 
بخش تکمیل نساجی تاسیس شد و نام آن  برگرفته 
نساجی  تکمیل  معنی  به   Textile Of Finish از 
می باشد. فعالیت این شرکت در سه بخش »عرضه 
ایتالیا«،  و  آلمان  از  و تکمیل  رنگرزی  ماشین آالت 
»تجهیزات آزمایشگاهی و تست« و »خطوط تولید 
الیاف صنعتی و محصوالت کامپوزیت« انجام می شود.
به گفته ابوالفضل مشهدی - مدیرعامل- در نمایشگاه 
آرتوس،  شرکت های  نمایندگان  امسال،  نساجی 
بابکوک ، کرانس، اوگولینی، تکس پک، آماتکس، آر 
از کشورهای  ام، فرانس مولر، هاکوبا، و زیکام  تی 
آلمان و ایتالیا در بخش تکمیل نساجی و همچنین 
کوپاور،  تستومتریک،  رایت،  ایکس  شرکت های  از 
بخش  در  همفیل  الوسون  و  روچز  جیمزهیل، 

آزمایشگاه حضور داشتند.

عدم  نساجی  صنعت  اصلی  مشکل  وی،  به اعتقاد 
با  اگرچه  بانکی است.  انقباض سیستم  نقدینگی و 
برجام امکان مراودات بسیار بهتر شده است ولی عدم 
همکاری بانک های بزرگ، امکان استفاده از سیستم 
بانکی بین المللی و ورود سرمایه خارجی را محدود 
کرده است؛ همچنین علی رغم برجام، هنوز محدودیت 
)به  اروپایی  کشورهای  اکثر  در  ایران  به  صادرات 
خصوص آلمان( وجود دارد و این مسأله باعث افزایش 
هزینه ها و طوالنی شدن تحویل ماشین آالت و قطعات 
می شود.مشهدی در مورد سطح کّمی و کیفی نمایشگاه 
نساجی تهران گفت: به نظر من سطح کّمی نمایشگاه 
رشد خوبی داشته است ولی از نظر کیفی هنوز فاصله 
زیادی با کیفیت نمایشگاه هایی از این دست در سطح 
جهانی وجود دارد؛  به طور مثال ایران تکس هنوز به 
عنوان برند مطرح نیست و دلیل این مسأله را مربوط 

به سیاست  گذاری نمایشگاه ها می دانم.
این  کنار  در  کرد:  تصریح  تکسوفین  مدیرعامل 
موضوع ، هزینه های فوق العاده باالی اجاره غرفه و 
خدمات نمایشگاهی باعث می  شود که شرکت های 
خارجی رغبت  اندکی برای حضور داشته باشند زیرا 
هر شرکتی با توجه به ظرفیت بازار ، جهت تبلیغات و 
پیشبرد فروش خود هزینه می کند. در حال حاضر اجاره 
هر متر مربع برای شرکت های خارجی در نمایشگاه 
ایران تکس معادل با برترین نمایشگاه های خارجی از 

جمله ایتما می باشد!
وی ضمن بیان این مطلب که حضور شرکت های 
خارجی در نمایشگاه نساجی تهران به نسبت خوب 
بود، ادامه داد: مشکل عمده این است که شرکت های 
مطرح به صورت مستقیم حضور ندارند و حضور آنها 
در قالب نمایندگی ایران یا پاویون می باشد که حضور 
موثری نیست. یکی از دالیل این امر، عدم کشش 
بازار می باشد که با توجه به آن، این شرکت ها ترجیح 

می دهند هزینه زیادی را صرف نکنند. 
این صنعتگر نساجی در مورد حضور پر رنگ چینی ها 
در نمایشگاه گفت: حضور چینی ها نه تنها کمکی 
به پیشرفت صنعت نساجی ما نخواهند کرد بلکه با 
فروش محصوالت تکنولوژی پایین با قیمتی نازل 
مانع پیشرفت هم خواهند شد. تالش ما باید رقابت 

غرفه تکسوفین
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نهایی به خصوص پوشاک از چین و ترکیه و سوریه 
در نمایشگاه ایران مخالفتی ندارم زیرا وجود رقیب 
قدرتمند و تولیدکننده محصوالت متنوع و باکیفیت 

به رشد تولیدکننده داخلی منتهی می شود. 
کرد  درخواست  نمایشگاه  برگزاری  مدیران  از  وی 
فعالیت  براساس  نساجی  نمایشگاه  سالن های  تا 
دچار  بازدیدکنندگان  تا  شود  تفکیک  غرفه داران 
سردرگمی نشود و زمان حضورشان در نمایشگاه به 
جست وجو برای یافتن غرفه های مرتبط با فعالیتشان 

سپری نگردد!  

مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی، تأمین نقدینگی 
است

شرکت های  از  یکی  قم«  نخ  عطرین  »شرکت 
زیرمجموعه گروه صنعتی گلریز قم است که به طور 
تخصصی در زمینه تولید انواع نخ های پلی استر کشیده 
شده )FDY( و پلی آمید )PA( به فعالیت می پردازد و با 
بهره گیری از 65 دستگاه تابندگی، یکی از بزرگ ترین 

مجموعه های تابندگی در کشور به شمار می آید.  
بهرامی -مدیر بازاریابی و فروش شرکت عطرین نخ 
قم- در تکمیل سخنان خود افزود: یکی از مشتریان 
ترکیه در نمایشگاه نساجی تهران برای اخذ قرارداد به 
غرفه ما مراجعه کرده  است و مراحل بعدی کار در  دفتر 

شرکت انجام خواهد شد. 
عرصه  در  فعالیت  سابقه  سال   23 دارای  که  وی 
سیاست های  از  یکی  داشت:  بیان  است،  بافندگی 
مجموعه ما این است که در صورت بروز هر گونه 
مشکل یا نقص در نخ های تولیدی، خسارت کامل به 

خریدار پرداخت شود.    
به گفته بهرامی، مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی، 
تأمین نقدینگی است، مدت زمان چک ها باال رفته و 
آمار چک های برگشتی رو به افزایش است. در صورت 
رفع این مشکل، تولیدکنندگان می توانند حرف اول و 

آخر را در زمینه کیفیت محصوالت بزنند.
مدیر بازاریابی و فروش عطرین نخ قم، چندان موافق 
برگزاری همزمان نمایشگاه های نساجی، کف پوش 
و پوشاک نبود و عنوان داشت: کسانی که تخصص 
و اطالعاتی در مورد نساجی ندارند با هدف خرید و 

معامله فرش ماشینی به صورت خانوادگی و گروهی 
راهی نمایشگاه شده اند و سر راه خود بازدیدی هم از 
نمایشگاه نساجی به عمل می آورند که این موضوع، 
وجهه تخصصی و فنی نمایشگاه نساجی را کاهش 
زمان  مورد  در  تجدیدنظری  است  بهتر  می دهد. 
برگزاری این نمایشگاه ها صورت گیرد و یا حداقل 
نمایشگاه  از  غیرمتخصص  بازدیدکنندگان  ورود  از 

تخصصی نساجی و پوشاک جلوگیری به عمل آید. 
ابراز  تهران  نساجی  نمایشگاه  در  از حضور  بهرامی 
به  قم  نخ  عطرین  معرفی  در  که  نمود  رضایت 

صنعتگران نساجی بسیار موثر است.

حجم قاچاق نسبت به گذشته کمتر شده است
پارچه  انواع  تولیدکننده  کویر«  نام  حریر  »شرکت 
پرده ای ) ساده و طرح دار، حریر، ساتن(  است که در 
و  نیاز  به  توجه  می کند ضمن  سعی  خود  تولیدات 
خواسته مشتری، دست به ابتکاراتی نیز بزند! برای مثال 
به گفته مجتبی دستمالچیان- مدیر عامل- تلفیقی از 
پارچه های شانه ساده و پارچه های گونی بافت در قالب 
کوسن های کوچک به بازار عرضه کرده که با استقبال 
خوب بازار نیز مواجه شده ، هم چنین پارچه گونی بافت 
مالنژ طرح دار نیز یکی دیگر از محصوالت حریر نام 

کویر محسوب می شود. 
اگر  جدید  محصوالت  قیمت  افزود:  دستمالچیان 
اما  است  مجموعه  محصوالت  سایر  از  باالتر  چه 
واقعیت این است که میان قیمت کارخانه با قیمت 
مصرف کننده تفاوت از زمین تا آسمان است! برای 
متری 130-120  مصرف کننده  که  پارچه  ای  مثال 
هزار تومان می خرید، قیمت فروش کارخانه آن 30 
هزار تومان است و اغلب به نام پارچه تولید ترکیه به 

فروش می رود.  
این تولیدکننده تصریح کرد: محصوالت مجموعه ما 
تحت عنوان روکو به ثبت رسیده و روانه بازار مصرف 
می شوند اما اغلب سفارش دهندگان، لیبل برندهای 
خارجی را به روی تولیدات ما نصب می کنند و به 
مشتریان خود ابراز می دارند که این پارچه تولید ترکیه 

است! 
وی با بیان این مطلب که حجم قاچاق نسبت به 

بهرامی -مدیر بازاریابی و فروش شرکت عطرین نخ قم

مجتبی دستمالچیان- مدیر عامل حریر نام کویر
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گذشته کمتر شده و اقدامات خوبی برای مهار واردات 
غیرقانونی در حال انجام است؛ ابراز داشت: وضعیت 
فروش محصوالت چندان بد نیست اما چک  برگشتی 
و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را به شدت آزار 

می دهد.
به گفته دستمالچیان به تازگی مراودات بانکی با سایر 
کشورها در آستانه احیای مجدد قرار گرفته اما به اعتقاد 
خارجی  و  داخلی  تحریم  نوع  دو  با  کشور  در  من 
مواجهیم که تحریم های خارجی با مذاکرات متعدد و 
پیگیری قابل رفع است اما تحریم های داخلی لطمات 
برای  می کند.  وارد  تولیدی  واحدهای  بر  بیشتری 
مثال سازندگان ماشین آالت نساجی یا تولیدکنندگان 
مواد اولیه حاضر به فروش محصوالت خود در قالب 
بانک های  اما  هستند  ایرانی  مشتریان  به  یوزانس 
داخلی یا گشایش اعتبار انجام نمی دهند و یا حداکثر 
6 ماهه آن را قبول می کنند که این موضوع به مراتب 
بدتر از تحریم خارجی است. زمانی که موضوع را با 
دولتمردان در میان می گذاریم، معتقدند که این قانون 
بانک مرکزی است و پیشنهاد دریافت وام ریالی را 
مطرح می نمایند اما دریافت وام ریالی با بهره های 

سنگین بانکی هیچ  توجیهی برای صنعتگر ندارد. 

جذب مشتریان جدید و گسترش بازار
در  فعالیت  با  »شرکت تکسوفین«  در سال 1379 
بخش تکمیل نساجی تاسیس شد و نام آن  برگرفته 
نساجی  تکمیل  معنی  به   Textile Of Finish از 
می باشد. فعالیت این شرکت در سه بخش »عرضه 
ایتالیا«،  و  آلمان  از  و تکمیل  رنگرزی  ماشین آالت 
»تجهیزات آزمایشگاهی و تست« و »خطوط تولید 
الیاف صنعتی و محصوالت کامپوزیت« انجام می شود.
به گفته ابوالفضل مشهدی - مدیرعامل- در نمایشگاه 
آرتوس،  شرکت های  نمایندگان  امسال،  نساجی 
بابکوک ، کرانس، اوگولینی، تکس پک، آماتکس، آر 
از کشورهای  ام، فرانس مولر، هاکوبا، و زیکام  تی 
آلمان و ایتالیا در بخش تکمیل نساجی و همچنین 
کوپاور،  تستومتریک،  رایت،  ایکس  شرکت های  از 
بخش  در  همفیل  الوسون  و  روچز  جیمزهیل، 

آزمایشگاه حضور داشتند.

عدم  نساجی  صنعت  اصلی  مشکل  وی،  به اعتقاد 
با  اگرچه  بانکی است.  انقباض سیستم  نقدینگی و 
برجام امکان مراودات بسیار بهتر شده است ولی عدم 
همکاری بانک های بزرگ، امکان استفاده از سیستم 
بانکی بین المللی و ورود سرمایه خارجی را محدود 
کرده است؛ همچنین علی رغم برجام، هنوز محدودیت 
)به  اروپایی  کشورهای  اکثر  در  ایران  به  صادرات 
خصوص آلمان( وجود دارد و این مسأله باعث افزایش 
هزینه ها و طوالنی شدن تحویل ماشین آالت و قطعات 
می شود.مشهدی در مورد سطح کّمی و کیفی نمایشگاه 
نساجی تهران گفت: به نظر من سطح کّمی نمایشگاه 
رشد خوبی داشته است ولی از نظر کیفی هنوز فاصله 
زیادی با کیفیت نمایشگاه هایی از این دست در سطح 
جهانی وجود دارد؛  به طور مثال ایران تکس هنوز به 
عنوان برند مطرح نیست و دلیل این مسأله را مربوط 

به سیاست  گذاری نمایشگاه ها می دانم.
این  کنار  در  کرد:  تصریح  تکسوفین  مدیرعامل 
موضوع ، هزینه های فوق العاده باالی اجاره غرفه و 
خدمات نمایشگاهی باعث می  شود که شرکت های 
خارجی رغبت  اندکی برای حضور داشته باشند زیرا 
هر شرکتی با توجه به ظرفیت بازار ، جهت تبلیغات و 
پیشبرد فروش خود هزینه می کند. در حال حاضر اجاره 
هر متر مربع برای شرکت های خارجی در نمایشگاه 
ایران تکس معادل با برترین نمایشگاه های خارجی از 

جمله ایتما می باشد!
وی ضمن بیان این مطلب که حضور شرکت های 
خارجی در نمایشگاه نساجی تهران به نسبت خوب 
بود، ادامه داد: مشکل عمده این است که شرکت های 
مطرح به صورت مستقیم حضور ندارند و حضور آنها 
در قالب نمایندگی ایران یا پاویون می باشد که حضور 
موثری نیست. یکی از دالیل این امر، عدم کشش 
بازار می باشد که با توجه به آن، این شرکت ها ترجیح 

می دهند هزینه زیادی را صرف نکنند. 
این صنعتگر نساجی در مورد حضور پر رنگ چینی ها 
در نمایشگاه گفت: حضور چینی ها نه تنها کمکی 
به پیشرفت صنعت نساجی ما نخواهند کرد بلکه با 
فروش محصوالت تکنولوژی پایین با قیمتی نازل 
مانع پیشرفت هم خواهند شد. تالش ما باید رقابت 

غرفه تکسوفین
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اصلی نمایشگاه های نساجی را بسیار مهم ارزیابی کرد 
و گفت: طیف وسیعی از صنعتگران و تولیدکنندگان 
شاخه های مختلف نساجی در این نمایشگاه حضور 
سایر  فعالیت  جریان  در  می توانند  و  می کنند  پیدا 

رشته های نساجی نیز قرار بگیرند. 

شاهد بهبود نسبی روابط پس از لغو تحریم ها و 
برجام هستیم

نماینده  به عنوان  ایران«  یورکشایر  »شرکت 
انواع  ) تولیدکننده  یورکشایر  شرکت  انحصاری 

رنگ های نساجی( در ایران شناخته می شود. 
افزود:  مدیرعامل-  حبوباتی-  محمد صادق 
است  انگلیسی  شده  شناخته  برند  یک  یورکشایر 
و جزو نخستین کارخانه هایی به شمار می آید که 
حدود 12 سال پیش به دلیل مسائل زیست محیطی، 

فعالیت تولیدی خود را به چین منتقل کرد. 
در  انقالب  از  پیش  شرکت  این  کرد:  اضافه  وی 
از حدود 8-7 سال  منتها  نمایندگی داشت  ایران، 
پیش فعالیت این نماینده بسیار کمرنگ شد و پس 
مجموعه  این  فعالیت  آمریکا،  به  وی  مهاجرت  از 
در ایران معلق ماند و هیچ نماینده ای در کشور ما 
نداشت تا این که از ابتدای امسال توانستیم نمایندگی 

یورکشایر در ایران را برعهده بگیریم.
حبوباتی با اشاره به این مطلب که برخی قوانین و 
مقررات دست و پاگیر در زمینه گمرک و واردات، 
مختل  را  بازرگانی  معتبر  شرکت های  فعالیت 
گمرک  قوانین  تغییر  سرعت  متأسفانه  می کنند، 
باشد که  برایتان جالب  بسیار سریع است و شاید 
و  مشکل  بدون  ما  کانتینرهای  هفته  یک  بدانید 
بروکراسی خاصی وارد و مراحل ترخیص آن انجام 
شد اما هفته بعد با قانون جدیدی مواجه شدیم که 

ادامه کار را طوالنی و بسیار دشوار نمود! 
بهبود  شاهد  ایران،  یورکشایر  مدیرعامل  به اعتقاد 
نسبی روابط پس از لغو تحریم ها و برجام هستیم 
که امیدوارم این روند سرعت بیشتری به خود گیرد 
و شاهد احیای روابط بین المللی ایران و کشورهای 

دیگر باشیم.
یورکشایر  شرکت  داشت:  بیان  ادامه  در  حبوباتی 

ایران  ایران حدود 8 سال هیچ نماینده رسمی در 
نداشت بنابراین حضور در نمایشگاه نساجی تهران 
فرصت بسیار ارزشمندی است تا نماینده جدید این 
نساجی  واحدهای  مدیران  به  را  ایران  در  شرکت 
معرفی نماییم و آنها را در جریان آخرین محصوالت 

یورکشایر قرار دهیم. 
سه  همزمان  برگزاری  از  خرسندی  اعالم  با  وی 
نمایشگاه نساجی، فرش ماشینی و پوشاک، گفت: 
برای مثال صنعتگری که جهت بازدید از نمایشگاه 
برای  می گیرد  قرار  فضا  این  در  ماشینی  فرش 
آشنایی با تولیدکنندگان رنگ یا نخ و الیاف فرش 
ماشینی نیز سری به غرفه های نمایشگاه نساجی 
ارتباط مناسبی میان بخش های نساجی  می زند و 

شکل می گیرد. 
حبوباتی از ساعت کاری نمایشگاه انتقاداتی داشت 
و معتقد بود نمایشگاه ساعت 12 ظهر و همزمان 
با ساعت ناهار است پس زمان مناسبی برای شروع 
از  یکی  بود  بهتر  همچنین  نمی رسد!  نظر  به  کار 
تعطیل  روز  یک  یا  جمعه  به  نمایشگاه  روزهای 
از  ) به ویژه  بیشتری  تا صنعتگران  موکول می شد 
و  حضور  فرصت  نزدیک(  و  دور  شهرستان های 
بازدید چند ساعته از تمام سالن های سه نمایشگاه 
این است که مدیران و  را پیدا می کردند. واقعیت 
متخصصین سالن های تولید نمی توانند در روزهای 
هفته، خط تولید و ماشین آالت در حال کار را متوقف 
نمایند و راهی تهران شوند پس عماًل فرصتی برای 

بازدید از نمایشگاه پیدا نمی کنند.  

بازرگانی از تولید جدا نیست
فعالیت آغازین »شرکت پترو سرو ریتون« به بخش 
و  بازمی گردد  پتروشیمی  صنعت  مهندسی  و  فنی 
اخذ  و  کاغذ  صنعت  واردات  به  سال،   10 از  پس 
نمایندگی هایی از شرکت های معتبر پرداخت، ضمن 
این که بخشی از فعالیت های این مجموعه به ارائه 

مشاوره های فنی اختصاص دارد. 
شهرام اصالنی - مدیرعامل- ضمن ارائه مطالب فوق 
افزود: از حدود یک سال و نیم پیش ناخواسته! وارد 
صنعت نساجی شدیم، به عبارت بهتر فعالیت های موثر 

غرفه  پورکشایر

اصالنی - مدیرعامل پترو سرو ریتون 
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با نساجی ترکیه برای ورود به بازارهای اروپا و آمریکا 
باشد چون با تکنولوژی چین به جایی نخواهیم رسید 

و سرمایه کشور به هدر می رود.
پرداخت  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  به  ادامه  در  وی 
بازدید کنندگان، کارشناسان میانی و  و گفت: اغلب 
سرپرستان کارگاه هستند و متأسفانه حضور موثری از 
مدیران و تصمیم گیران واحدهای نساجی و همچنین 

دانشجویان نساجی در نمایشگاه دیده نمی شود.
مشهدی، دلیل حضور شرکت تکسوفین را معرفی 
شرکت هایی اعالم کرد که نمایندگی آنها را در اختیار 
دارد زیرا اکثر آنها مانند آرتوس، بابکوک،  کرانس، 
فرانس مولر ، هاکوبا و سوکر مولر شرکت هایی بسیار 
مطرح هستند ولی چون چندین سال در بازار حضور 
مشتریان  به خصوص  مشتریان  از  بعضی  نداشتند، 
جدیدترها فکر می کنند که آنها وجود ندارند؛ حال آنکه 
در قالب مجموعه های جدید به تولید محصوالت به 

مراتب پیشرفته تر همت گمارده اند.
در بخش آزمایشگاه از آن جایی که تجهیزاتی جهت 
تست از لیف تا لباس ارائه می کنیم، هدف ما جذب 
مشتریان جدید و گسترش بازار بود که فکر می کنم 
و  یافته ایم  خود دست  اهداف  به  درصد  تا 70 - 80 
قراردادهایی بسته ایم که امیدوارم هرچه زودتر نهایی 

شوند.
وی در پایان موافقت صد درصدی خود را با برگزاری 
همزمان نمایشگاه های نساجی اعالم کرد و گفت: 
امسال زمان نمایشگاه هم مناسب تر شده بود که این 
مسأله امکان حضور همه فعاالن در صنعت نساجی 
را فراهم می   سازد. به اعتقاد من با توجه به وسعت 
چون  یابد  افزایش  روزها  تعداد  باید  نمایشگاه ها، 
بسیاری از همکاران ، امکان بازدید از تمام سالن های 

نمایشگاه را پیدا نکردند.

 وجود بازار متنوع و انتخاب بهترین ها 
مدیریت »شرکت سمندگستر  »مهرداد آریان پور« 
شیمی« را برعهده دارد. این شرکت سال 1380 با 
هدف  تولید مواد تعاونی نساجی و چرم در شهرک 
صنعتی لیا و شعار »برآورده کردن نیازهای مشتریان 
با  و  شد  راه اندازی  ممکن«  زمان  کوتاهترین  در 

به کار گیری حدود 50 نفر به تولید بیش از 150 نوع 
ماده شیمیایی می پردازد. 

وی بیان داشت: تولیدکنندگان پارچه و چرم بر بازار 
محصوالت  با  رقابت  به  و  هستند  متمرکز  داخل 
استوک چینی و ترک مشغول هستند به همین دلیل 
برای موفقیت در عرصه رقابت سعی می کنند قیمت 
تمام شده محصوالت خود را با استفاده از مواد اولیه 
اقدام  این  که  آورند  پایین  نامرغوب  و  ارزان قیمت 
عدم  و  صادراتی  گسترده  بازارهای  فقدان  به دلیل 
تدریجی  کاهش  بین المللی ،  استانداردهای  رعایت 

کیفیت تولیدات را به همراه خواهد داشت.
و  تولید  که  بود  معتقد  تحریم ها  مورد  در  آریان پور 
صنعت کشور را چندین سال به عقب کشانده زیرا 
واردات  زمینه  در  بسیار  محدودیت های  به دلیل 
ماشین آالت مدرن و تکنولوژی های جدید، صنعتگران 
ایرانی از دستیابی به دانش فنی روز دنیا بازماندند و 
شاهد توسعه چندانی در طول سال های تحریم نبودیم. 
به همین دلیل اغلب صنعتگران تالش خود را چندبرابر 
بیشتر کردند تا از عرصه رقابت با رقیبان بین المللی 

عقب نمانند.   
وی تصریح کرد: با لغو تحریم ها و از سرگیری روابط 
بین المللی، اگر ورود و فعالیت شرکت های خارجی 
در کشور، برمبنای رقابت سالم و اصولی و به همراه 
حمایت دولتمردان از تولیدکننده ایرانی باشد به ارتقا 
و رشد صنایع کشور کمک خواهد کرد اما در غیر 
این صورت رفع تحریم ها نیز مشکلی از صنعتگران 

حل نخواهد کرد.  
به اعتقاد مدیرعامل سمند گستر، حضور در نمایشگاه 
منجر به کسب اطالعات جدید در مورد وضعیت بازار، 
تولید و فروش می شود ضمن این که رصد محصوالت 
امکان پذیر  نیز  خارجی  دستاوردهای شرکت های  و 
می شود؛ به خصوص امسال که شرکت هایی اروپایی 
حضور بسیار چشمگیرتر از سال های گذشته دارند و 
فرصت بسیار خوبی است تا بازدیدکنندگان متخصص 
به مقایسه میان کیفیت محصوالت  ایرانی و خارجی 
بپردازند. قطعاً در بازار متنوع، مصرف کنندگان قادر به 

انتخاب »بهترین ها« خواهند بود. 
بازدیدکنندگان و مخاطبان  افزایش تعداد  آریان پور، 

مهرداد آریان پور -  مدیرعامل سمندگستر شیمی
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اصلی نمایشگاه های نساجی را بسیار مهم ارزیابی کرد 
و گفت: طیف وسیعی از صنعتگران و تولیدکنندگان 
شاخه های مختلف نساجی در این نمایشگاه حضور 
سایر  فعالیت  جریان  در  می توانند  و  می کنند  پیدا 

رشته های نساجی نیز قرار بگیرند. 

شاهد بهبود نسبی روابط پس از لغو تحریم ها و 
برجام هستیم

نماینده  به عنوان  ایران«  یورکشایر  »شرکت 
انواع  ) تولیدکننده  یورکشایر  شرکت  انحصاری 

رنگ های نساجی( در ایران شناخته می شود. 
افزود:  مدیرعامل-  حبوباتی-  محمد صادق 
است  انگلیسی  شده  شناخته  برند  یک  یورکشایر 
و جزو نخستین کارخانه هایی به شمار می آید که 
حدود 12 سال پیش به دلیل مسائل زیست محیطی، 

فعالیت تولیدی خود را به چین منتقل کرد. 
در  انقالب  از  پیش  شرکت  این  کرد:  اضافه  وی 
از حدود 8-7 سال  منتها  نمایندگی داشت  ایران، 
پیش فعالیت این نماینده بسیار کمرنگ شد و پس 
مجموعه  این  فعالیت  آمریکا،  به  وی  مهاجرت  از 
در ایران معلق ماند و هیچ نماینده ای در کشور ما 
نداشت تا این که از ابتدای امسال توانستیم نمایندگی 

یورکشایر در ایران را برعهده بگیریم.
حبوباتی با اشاره به این مطلب که برخی قوانین و 
مقررات دست و پاگیر در زمینه گمرک و واردات، 
مختل  را  بازرگانی  معتبر  شرکت های  فعالیت 
گمرک  قوانین  تغییر  سرعت  متأسفانه  می کنند، 
باشد که  برایتان جالب  بسیار سریع است و شاید 
و  مشکل  بدون  ما  کانتینرهای  هفته  یک  بدانید 
بروکراسی خاصی وارد و مراحل ترخیص آن انجام 
شد اما هفته بعد با قانون جدیدی مواجه شدیم که 

ادامه کار را طوالنی و بسیار دشوار نمود! 
بهبود  شاهد  ایران،  یورکشایر  مدیرعامل  به اعتقاد 
نسبی روابط پس از لغو تحریم ها و برجام هستیم 
که امیدوارم این روند سرعت بیشتری به خود گیرد 
و شاهد احیای روابط بین المللی ایران و کشورهای 

دیگر باشیم.
یورکشایر  شرکت  داشت:  بیان  ادامه  در  حبوباتی 

ایران  ایران حدود 8 سال هیچ نماینده رسمی در 
نداشت بنابراین حضور در نمایشگاه نساجی تهران 
فرصت بسیار ارزشمندی است تا نماینده جدید این 
نساجی  واحدهای  مدیران  به  را  ایران  در  شرکت 
معرفی نماییم و آنها را در جریان آخرین محصوالت 

یورکشایر قرار دهیم. 
سه  همزمان  برگزاری  از  خرسندی  اعالم  با  وی 
نمایشگاه نساجی، فرش ماشینی و پوشاک، گفت: 
برای مثال صنعتگری که جهت بازدید از نمایشگاه 
برای  می گیرد  قرار  فضا  این  در  ماشینی  فرش 
آشنایی با تولیدکنندگان رنگ یا نخ و الیاف فرش 
ماشینی نیز سری به غرفه های نمایشگاه نساجی 
ارتباط مناسبی میان بخش های نساجی  می زند و 

شکل می گیرد. 
حبوباتی از ساعت کاری نمایشگاه انتقاداتی داشت 
و معتقد بود نمایشگاه ساعت 12 ظهر و همزمان 
با ساعت ناهار است پس زمان مناسبی برای شروع 
از  یکی  بود  بهتر  همچنین  نمی رسد!  نظر  به  کار 
تعطیل  روز  یک  یا  جمعه  به  نمایشگاه  روزهای 
از  ) به ویژه  بیشتری  تا صنعتگران  موکول می شد 
و  حضور  فرصت  نزدیک(  و  دور  شهرستان های 
بازدید چند ساعته از تمام سالن های سه نمایشگاه 
این است که مدیران و  را پیدا می کردند. واقعیت 
متخصصین سالن های تولید نمی توانند در روزهای 
هفته، خط تولید و ماشین آالت در حال کار را متوقف 
نمایند و راهی تهران شوند پس عماًل فرصتی برای 

بازدید از نمایشگاه پیدا نمی کنند.  

بازرگانی از تولید جدا نیست
فعالیت آغازین »شرکت پترو سرو ریتون« به بخش 
و  بازمی گردد  پتروشیمی  صنعت  مهندسی  و  فنی 
اخذ  و  کاغذ  صنعت  واردات  به  سال،   10 از  پس 
نمایندگی هایی از شرکت های معتبر پرداخت، ضمن 
این که بخشی از فعالیت های این مجموعه به ارائه 

مشاوره های فنی اختصاص دارد. 
شهرام اصالنی - مدیرعامل- ضمن ارائه مطالب فوق 
افزود: از حدود یک سال و نیم پیش ناخواسته! وارد 
صنعت نساجی شدیم، به عبارت بهتر فعالیت های موثر 

غرفه  پورکشایر

اصالنی - مدیرعامل پترو سرو ریتون 
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مجموعه  مدیر  پرسیدم؛  را  کار  این  دلیل  زمانی که 
عنوان کرد کاالها با لیبل ایرانی در بازار به قیمت 60 
تا 90هزار تومان و با لیبل خارجی به قیمت 180 تا 

250 هزار تومان به فروش می روند!  
وی، پیش بینی آینده صنعت نساجی را با توجه به 
بسیار دشوار توصیف کرد و  فعلی  نامساعد  شرایط 
حرکت  تعطیلی  سمت  به  کارخانه ها  اغلب  گفت: 
می کنند و واحدهای تولیدی فعال نیز به دلیل وجود 
کارگران بسیار و عدم توان مالی برای بازخرید کردن 

آنان، به ناچار تولید را ادامه می دهند. 
سعادت از حضور در نمایشگاه امسال نساجی رضایت 
نسبی داشت و گفت: قیمت غرفه ها به اندازه ای باال 
بود که بسیاری از شرکت کنندگان داخلی و خارجی 
از حضور در نمایشگاه انصراف دادند. مقایسه میان 
نمایشگاه امسال و سال گذشته نشان می دهد که 
تعداد غرفه  های چینی افزایش چشمگیری یافته که 
این موضوع نشان می دهد تولیدات ما جوابگوی نیاز 
بازار نیست هم چنین قیمت محصوالت تولید داخل به 
دالیل مختلف در مقابل نمونه چینی توان و مجال 

رقابت ندارد.    

مقاومت بانک های ایرانی در گشایش اعتبار
 -PBN پیمان زمانی- مدیرعامل شرکت بازرگانی
نمایندگی شرکت هایی از بلژیک، ایتالیا و فرانسه در 
زمینه ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی و موکت، 
 بسته بندی و منسوجات بی بافت در ایران را برعهده 

دارد. 
وی مشکالت در حوزه تولید را به مراتب بیشتر از 
و  کرد  عنوان  واردات  و  بازرگانی  بخش  مشکالت 
ادامه داد: زمانی که به عنوان تولیدکننده به فعالیت 
زمین،  قالب  در  را  خود  سرمایه  اصل  می پردازید، 
تأسیسات و تجیهزات کارخانه به کار اختصاص داده اید 
بازرگانی،  حوزه  در  اما  نیست  شناور  این سرمایه  و 
سرمایه شناور و در بحران های مالی، قابل انتقال و 
جابجایی می باشد اما این نکته به معنی عدم وجود 

مشکل در بخش بازرگانی نیست!
زمانی تصریح کرد: مدتی پیش در آستانه گشایش 
اعتبار برای خرید مواد اولیه قرار داشتیم اما به دلیل 

از آن تحت عنوان  وجود مشکالتی )که بهتر است 
تحریم داخلی و حرکات ایذایی دولت یاد کنم( این 
با  بازرگان  یک  به عنوان  نکرد.  پیدا  تحقق  هدف 
هنگام  اما  دارید  کامل  آشنایی  واردات  تعرفه های 
ترخیص مواد اولیه یا ماشین آالت در گمرگات، نامه 
نانوشته ای پیدا می شود و تعرفه ها تغییر می کنند! گاهی 
اوقات شرایط تجارت در کشور آنقدر عجیب و پیچیده 
می شود که کمتر کشوری را در دنیا می توان مشابه 
ایران پیدا کرد. طبعاً وجود چنین مسائلی ادامه کار را 

دشوار و طاقت فرسا می کند.
فعالیت های  انجام  از  هدف   ،PBN مدیرعامل 
اقتصادی و بازرگانی را دستیابی به سودآوری، منافع 
عمومی و انجام مسئولیت های اجتماعی دانست و 
گفت: متأسفانه قوانین و مقررات کشور ثابت نیستند 
و به سرعت دچار تغییر و تحول می شوند به همین 
دلیل برنامه ریزی بلندمدت تقریباً غیرممکن است و 

نمی توان نسبت به آینده چشم انداز شفافی داشت. 
به اعتقاد زمانی، در حوزه پساتحریم کشورهای دیگر 
و  مراودات تجاری  از  از مسئولین  بیشتر  مراتب  به 
صنعتی استقبال می کنند! در سال های گذشته به دلیل 
شرکت های  برای  اعتبار  گشایش  امکان  تحریم، 
اروپایی ) و در برخی موارد آسیایی( وجود نداشت اما 
در حال حاضر این امکان فراهم شده اما بانک های 
داخلی از همکاری خودداری می کنند. بروکراسی های 
پیچیده و نامشخصی باید طی شود تا بتوانیم گشایش 
اعتبار انجام دهیم. نکته جالب توجه این که کشورهای 
آسیایی مانند کره جنوبی به ایران یوزانس می دهد 
اما  کنیم  استفاده  درصد  بهره 2-3  از  می توانیم  و 
خودمان  کشور  در  را  یوزانس  می خواهیم  زمانی که 
گشایش نماییم، با مقاومت بانک های ایرانی مواجه 
می شویم و عنوان می کنند هنوز دستورالعمل این کار 

ابالغ نشده است! 
چهار  با  شرکت  این   ،PBN مدیرعامل  به گفته 
نمایندگی خارجی خود در نمایشگاه نساجی تهران 
حضور  یافته اما نمایشگاه بازدیدکننده چندانی ندارد و 
وضعیت به نحوی است که ترجیح می دهیم بخشی 
از زمان حضور در نمایشگاه را به بازدید از غرفه سایر 

شرکت ها اختصاص دهیم! 

PBN پیمان زمانی- مدیرعامل شرکت بازرگانی
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و مثبت برای شرکت های اروپایی که نمایندگی آنها را 
برعهده داریم باعث شد که تعدادی از شرکت های 
با ما  اروپایی تمایل خود را برای همکاری  نساجی 

اعالم نمایند که این پیشنهاد را پذیرفتیم. 
نساجی،  صنعت  به  ورود  از  پس  داد:  ادامه  وی 
به صنعتگران نساجی، مشاوره های  تالش کردیم 
علمی و فنی ارائه دهیم زیرا شرکت متبوع ما دارای 
150 سال سابقه فعالیت می باشد. ضمن برگزاری 
با  نزدیک  از  موفق،  آموزشی  دوره های  و  جلسات 
مشکالت  و  مسائل  مورد  در  نساجی  صنعتگران 
آنها به گفت وگو پرداختیم و به همراه کارشناسان 
خارجی این شرکت از کارخانه های مختلف بازدید 
به عمل آوردیم. در حال حاضر نیز به واردات کاتس 
و آپرون، انواع تیغه های برش و سیستم های کنترل 

کیفیت ماشین آالت نساجی می پردازیم. 
صنعت  که  مطلب  این  به  اشاره  ضمن  اصالنی 
نساجی ایران به تدریج رشد خود را از سر می گیرد 
و در حال توسعه و پیشرفت است، افزود: همیشه 
با رویکرد مهندسی و زیرساختی به پیش حرکت 
خطاهای  دچار  کمتر  دلیل  به همین  کرده ایم، 
به  ما  خدمات  ارائه  کیفیت  و  شده ایم  استراتژیک 

صنعتگران نساجی قابل توجه است.
وی یادآور شد: بازرگانی از تولید جدا نیست و بخشی 
به  بازرگانی  فعاالن  و  را تشکیل می دهد  تولید  از 
بومی سازی  و  تولیدکنندگان  فنی  دانش  ارتقای 
تاکنون  خوشبختانه  می کنند.  کمک  تکنولوژی ها 
در این زمینه با موفقیت عمل کرده ایم کما این که 
بخشی از تجهیزات سیستم کنترل کیفیت در ایران 

تولید می شود. 
به اعتقاد اصالنی اگر در کشوری تولید و تولیدکننده 
مورد حمایت قرار نگیرند، مجال هیچ گونه فعالیتی 

برای شرکت های بازرگانی باقی نخواهد ماند.   
مدیرعامل شرکت پترو سرو ریتون در مورد مسائل 
گفت:  خود  مدیریت  تحت  مجموعه  مشکالت  و 
علی رغم  بین المللی  بخش  در  بانکی  سیستم های 
نشده اند، غرب همکاری  فعال  هنوز  تحریم ها  رفع 
مناسب و مورد نظر با ایران را ندارد و هنوز از سوی 
آمریکا با تهدیداتی روبرو هستیم. برای مثال کامرس 

بانک )  Commerz bank ( پس از پرداخت جریمه 
سنگین بابت ارتباط با ایران از ادامه رابطه با کشور ما 
می هراسد. در صورت رفع این مشکل، به تدریج به 
سمت تجارت آزادانه و صادرات و واردات بدون دردسر 

خواهیم رسید.
وی با یادآوری این مطلب که شرکت پترو سرو ریتون 
نمایشگاه  در  غرفه دار  به عنوان  بار  نخستین  برای 
نساجی تهران حضور یافته ، عنوان داشت: با هدف 
معرفی شرکت و قابلیت های خود در این نمایشگاه 
حضور یافته ایم که شاید به دلیل تغییر ساعت برگزاری 
نمایشگاه، بازدیدکنندگان استقبال چندانی از آن به 

عمل نیاورده اند.  

 پیش بینی آینده مشکل است
تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی   Runyuan

ماشین آالت کتن و راشل در چین به شمار می آید.
علی محمد سعادت مدیر نمایندگی این شرکت در 
ایران، گفت: در حال حاضر علی رغم رفع تحریم ها 
شاهد تغییر و بهبود خاصی در وضعیت نساجی کشور 
نیستیم و کارخانه های بسیاری وجود دارد که پروفرما 
اما متأسفانه  اعتبار دارند  گرفته اند و قصد گشایش 
از طریق بانک ها اقدام به انجام این کار نیستند، از 
به خرید  قادر  نقدینگی  به دلیل کمبود  دیگر  سوی 
نقدی نیستند، البته کارخانه های چینی حاضر به ارائه 
تسهیالتی به نساجان ایرانی هستند اما به دلیل عدم 
ضمانت در این زمینه، تاکنون اقدامی صورت نگرفته 

است.
وی، قاچاق را بزرگ ترین مشکل صنایع نساجی اعالم 
کرد و افزود: به گفته آقای نعمت زاده ) وزیر صنعت( 
ساعتی یک تریلی پوشاک در تهران توزیع می شود و 
کسبه بازار نیز این حقیقت را قبول دارند به این معنی 
که ساعت پنج صبح تریلی ها در مکان های مشخص 
اجناس قاچاق را خالی می کنند و تحویل مغازه داران 

می دهند. 
سعادت، دومین معضل نساجی را ارائه محصوالت 
تولید داخل با مارک های خارجی دانست و گفت: در 
یکی از کارخانه های بزرگ و معتبر نساجی از نزدیک 
شاهد نصب لیبل های خارجی بر محصوالت بودم. 

Runyuan غرفه
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مجموعه  مدیر  پرسیدم؛  را  کار  این  دلیل  زمانی که 
عنوان کرد کاالها با لیبل ایرانی در بازار به قیمت 60 
تا 90هزار تومان و با لیبل خارجی به قیمت 180 تا 

250 هزار تومان به فروش می روند!  
وی، پیش بینی آینده صنعت نساجی را با توجه به 
بسیار دشوار توصیف کرد و  فعلی  نامساعد  شرایط 
حرکت  تعطیلی  سمت  به  کارخانه ها  اغلب  گفت: 
می کنند و واحدهای تولیدی فعال نیز به دلیل وجود 
کارگران بسیار و عدم توان مالی برای بازخرید کردن 

آنان، به ناچار تولید را ادامه می دهند. 
سعادت از حضور در نمایشگاه امسال نساجی رضایت 
نسبی داشت و گفت: قیمت غرفه ها به اندازه ای باال 
بود که بسیاری از شرکت کنندگان داخلی و خارجی 
از حضور در نمایشگاه انصراف دادند. مقایسه میان 
نمایشگاه امسال و سال گذشته نشان می دهد که 
تعداد غرفه  های چینی افزایش چشمگیری یافته که 
این موضوع نشان می دهد تولیدات ما جوابگوی نیاز 
بازار نیست هم چنین قیمت محصوالت تولید داخل به 
دالیل مختلف در مقابل نمونه چینی توان و مجال 

رقابت ندارد.    

مقاومت بانک های ایرانی در گشایش اعتبار
 -PBN پیمان زمانی- مدیرعامل شرکت بازرگانی
نمایندگی شرکت هایی از بلژیک، ایتالیا و فرانسه در 
زمینه ماشین آالت تکمیل فرش ماشینی و موکت، 
 بسته بندی و منسوجات بی بافت در ایران را برعهده 

دارد. 
وی مشکالت در حوزه تولید را به مراتب بیشتر از 
و  کرد  عنوان  واردات  و  بازرگانی  بخش  مشکالت 
ادامه داد: زمانی که به عنوان تولیدکننده به فعالیت 
زمین،  قالب  در  را  خود  سرمایه  اصل  می پردازید، 
تأسیسات و تجیهزات کارخانه به کار اختصاص داده اید 
بازرگانی،  حوزه  در  اما  نیست  شناور  این سرمایه  و 
سرمایه شناور و در بحران های مالی، قابل انتقال و 
جابجایی می باشد اما این نکته به معنی عدم وجود 

مشکل در بخش بازرگانی نیست!
زمانی تصریح کرد: مدتی پیش در آستانه گشایش 
اعتبار برای خرید مواد اولیه قرار داشتیم اما به دلیل 

از آن تحت عنوان  وجود مشکالتی )که بهتر است 
تحریم داخلی و حرکات ایذایی دولت یاد کنم( این 
با  بازرگان  یک  به عنوان  نکرد.  پیدا  تحقق  هدف 
هنگام  اما  دارید  کامل  آشنایی  واردات  تعرفه های 
ترخیص مواد اولیه یا ماشین آالت در گمرگات، نامه 
نانوشته ای پیدا می شود و تعرفه ها تغییر می کنند! گاهی 
اوقات شرایط تجارت در کشور آنقدر عجیب و پیچیده 
می شود که کمتر کشوری را در دنیا می توان مشابه 
ایران پیدا کرد. طبعاً وجود چنین مسائلی ادامه کار را 

دشوار و طاقت فرسا می کند.
فعالیت های  انجام  از  هدف   ،PBN مدیرعامل 
اقتصادی و بازرگانی را دستیابی به سودآوری، منافع 
عمومی و انجام مسئولیت های اجتماعی دانست و 
گفت: متأسفانه قوانین و مقررات کشور ثابت نیستند 
و به سرعت دچار تغییر و تحول می شوند به همین 
دلیل برنامه ریزی بلندمدت تقریباً غیرممکن است و 

نمی توان نسبت به آینده چشم انداز شفافی داشت. 
به اعتقاد زمانی، در حوزه پساتحریم کشورهای دیگر 
و  مراودات تجاری  از  از مسئولین  بیشتر  مراتب  به 
صنعتی استقبال می کنند! در سال های گذشته به دلیل 
شرکت های  برای  اعتبار  گشایش  امکان  تحریم، 
اروپایی ) و در برخی موارد آسیایی( وجود نداشت اما 
در حال حاضر این امکان فراهم شده اما بانک های 
داخلی از همکاری خودداری می کنند. بروکراسی های 
پیچیده و نامشخصی باید طی شود تا بتوانیم گشایش 
اعتبار انجام دهیم. نکته جالب توجه این که کشورهای 
آسیایی مانند کره جنوبی به ایران یوزانس می دهد 
اما  کنیم  استفاده  درصد  بهره 2-3  از  می توانیم  و 
خودمان  کشور  در  را  یوزانس  می خواهیم  زمانی که 
گشایش نماییم، با مقاومت بانک های ایرانی مواجه 
می شویم و عنوان می کنند هنوز دستورالعمل این کار 

ابالغ نشده است! 
چهار  با  شرکت  این   ،PBN مدیرعامل  به گفته 
نمایندگی خارجی خود در نمایشگاه نساجی تهران 
حضور  یافته اما نمایشگاه بازدیدکننده چندانی ندارد و 
وضعیت به نحوی است که ترجیح می دهیم بخشی 
از زمان حضور در نمایشگاه را به بازدید از غرفه سایر 

شرکت ها اختصاص دهیم! 

PBN پیمان زمانی- مدیرعامل شرکت بازرگانی
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عدم توازن عرضه و تقاضا نشوند؛ آینده خوبی در 
انتظار صنعت ریسندگی خواهد بود اگرچه معتقدم 
تولیدکنندگان پنبه ایران،  قیمت ها را پایین نخواهند 
آورد و زمانی که پنبه های ازبکستان، تاجیکستان و 
ترکمنستان وارد بازار کشور شوند؛ با بحران جدی 

فروش روبرو می َشوند.
وی ادامه داد: روند کاهش قیمت پنبه بر واحدهای 
به  مجبور  را  آنان  و  بود  خواهد  اثرگذار  ریسندگی 
این  به  ) نخ( می کند  نرخ محصوالت خود  کاهش 
سپس  و  ریسندگی  واحدهای   به  بحران  ترتیب 

واحدهای بافندگی منتقل خواهد شد. 
داشت:  اذعان  همدانیان  نساجی  بازرگانی  مدیر 
زمانی که واحدهای بافندگی به خرید نخ می پردازند، 
فرآیندها و مراحل متعددی برای بافت پارچه طی 
هزینه بر  و  زمان بر  مراحل  این  تمام  که  می کند 
می باشند و چه بسا دو تن نخ پس از دو ماه تبدیل 
به پارچه و آماده ارائه به بازار مصرف می شود؛ اما از 
یک طرف با افت شدید قیمت نخ در بازار و از طرف 
دیگر به دلیل قیمت تمام شده باالی پارچه، تولید 
تولیدکننده در پی  برای  مالی  زیان  دستاوردی جز 
نخواهد داشت و پس از مدتی بحران های اقتصادی 
در قالب بدهی های سنگین یکی پس از دیگری به 

بار می نشینند! 
وی نوسان قیمت مواد اولیه را دلیل اصلی نابودی 
واحدهای بافندگی دانست و گفت: ای کاش پیش از 
وقوع بحران، دولتمردان، مسئولین و دست اندرکاران 
به  بازار  تا  بشتابند  تولیدی  واحدهای  یاری  به  امر 

جریان طبیعی عرضه و تقاضا بازگردد. 
وی در بخش دیگر مصاحبه بیان داشت: خوشبختانه 
گمرکات کشور کاماًل مکانیزه هستند و اطالعات 
تمام واردات رسمی را در اختیار دارند؛ از سوی دیگر 
اطالعات بازار مصرف و میزان تولید کارخانه ها نیز در 
اختیار وزارت صنعت و دفاتر مرتبط مانند دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک قرار دارد متأسفانه فقدان توازن 
میان واردات و مصرف داخلی باعث شد در زمینه 
پنبه با مشکالت بسیاری روبرو شویم، همچنین تجار 
و بازرگانان به دلیل عدم دستیابی به سودهای کالن 
در واردات این بخش، تمایلی به واردات پنبه نداشتند 

این اتفاق سال گذشته در مورد ویسکوز نیز رخ داد. 
به دلیل  را  ویسکوز  تولید  هند  که  صورت  این  به 
به دلیل  اما خوشبختانه  داد  مشکالت آب کاهش 
واردات به موقع ، کارخانه های نساجی به میزان کافی 
الیاف ویسکوز در اختیار داشتند و چندان با بحران 
قیمت ویسکوز روبرو نشدند. امیدوارم این مسائل در 

سال آینده برطرف شود. 
به اعتقاد اولیا، هنوز زود است در مورد اثرات برجام و 
رفع تحریم های کشور صحبتی به میان آید اما تنها 
نکته مثبت این است که بانک مرکزی به سرعت 
اگرچه  می دهد  قرار  تولیدکنندگان  اختیار  در  ارز 
نمی توانیم  و  است  متوقف  سوئیفت  و  حواله  هنوز 
به بسیاری از کشورها حواله بفرستیم، همچنان با 
بانک های  و  روبرو هستیم  اعتبار  مشکل گشایش 
داخلی نیز همکاری های الزم را در مورد گشایش 
اعتبار با تولیدکنندگان انجام نمی دهند به این معنی 
که وثیقه های بسیار سنگینی از تولیدکنندگان طلب 

می کنند تا گشایش اعتبار انجام دهند!

نمایشگاهی با رنگ و بوی بین المللی
مدیریت  تحت  رزین«  شیمی  اطلس  »شرکت 
رضا مشیری به واردات مواد تعاونی نساجی تحت 
نمایندگی یکی از شرکت های معتبر آلمانی می پردازد 
این  لغو تحریم ها و توافقات هسته ای،  از  که پس 
شرکت آلمانی با فروش مستقیم محصوالت خود به 
بازار ایران موافقت نموده است در حالی که تا پیش 
از آن، به هیچ عنوان امکان همکاری با ایران وجود 

نداشت.
کرد:  اضافه  فوق،  توضیحات  ارائه  ضمن  مشیری 
البته همچنان مقررات دست و پاگیر اتحادیه اروپا 
در زمینه فعالیت شرکت های اروپایی با ایران وجود 
دارد که امیدوارم هر چه زودتر برطرف شوند تا شاهد 
ایجاد تنوع گسترده ای در زمینه مواد تعاونی نساجی 

در کشور باشیم. 
حاضرین  اغلب  گفت:  شیمی  اطلس  مدیرعامل 
نمایشگاه نساجی امسال از حضور پربار شرکت های 
خارجی در بخش های مختلف ، کاماًل متوجه بهبود 
شرایط شده اند. نمایشگاه از حالت ملی دوره های قبل 

غرفه اطلس شیمی رزین
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امیدوارم به زودی شرایط بهتر شود
مدیریت  به  بهساز«  اصفهان  صنعتی  »کارگاه 
حسین شریف زاده به تولید فیتر روم، انواع سه راهی 
دستگاه های  پاس  بای  دستی جهت  و  پنوماتیکی 
و  الیاف  انتقال  پروانه های  و  فن  انواع  حالجی ، 
ساخت  کاردینگ،  و  حالجی  ضایعات  جمع آوری 
کانال آهن ربا،  لوله های تلسکوپی،  انواع سیکرون 
غبار   و  گرد  آوری  جمع  و  هوا  از  الیاف  جداسازی 
فن های شوت و مکش ضایعات می پردازد؛ از سال 
1360 فعالیت خود را در زمینه تولید فن های انتقال 
آغاز  ریسندگی  کاردینگ  زیر  آبکش های  و  الیاف 
کرد و به گفته مدیرعامل این مجموعه، تنها سازنده 

محصول مذکور در کشور محسوب می شود.  
کاردینگ  زیر  آبکش های  داشت:  بیان  شریف زاده 
متعلق به ماشین آالت عمدتاً قدیمی اختصاص دارد 
و ماشین های جدید نیازی به این دستگاه ندارند به 
همین دلیل نیاز کارخانه های نساجی نسبت به این 
محصول کاهش یافته اما هنوز هم مشتریان خاص 

خود را در سراسر کشور دارد. 
حدود  کیفی  نظر  از  ما  محصوالت  داد:  ادامه  وی 
90 درصد توان رقابت با محصوالت مشابه خارجی 
را دارد و از نظر قیمت نیز یک سوم قیمت مشابه 

خارجی است.
شریف زاده با انتقاد از رکود بازار بیان داشت: هر ماه 
با  بازار  شدید  رکود  و  اقتصادی  مشکالت  به دلیل 
زیان های مالی مواجه می شویم و فکر می کنم اگر 
وضعیت به همین منوال پیش رود، شاهد  افزایش 
واحدهای تعطیل شده و متوقف خواهیم بود؛ امیدوارم 

به زودی شرایط بهتر شود.
نساجی  نمایشگاه  مورد  در  بهساز  اصفهان  مدیر 
امسال گفت: فعالیت ما خاص است و قشر خاصی 
هم نیازمند آن هستند اما هنوز مخاطبان مدنظر از 

نمایشگاه و غرفه ما بازدید به عمل نیاورده اند.  

عدم توازن عرضه و تقاضا
»شرکت صنایع نساجی همدانیان« که مدتی پیش 
موفق به راه اندازی خط جدید ریسندگی خود شد؛ 
یکی از حاضرین نمایشگاه بیست و دوم بود. حسین 

اولیاء- مدیر بازرگانی- عنوان داشت: نیمه نخست 
شد.  راه اندازی  کارخانه  مالنژ  جدید  خط  امسال 
فعالیت این خط با یک شیفت، آغاز و در حال حاضر 
به سه شیفت رسیده است. اگرچه برنامه هایی برای 
رسیدن به چهار شیفت نیز در دستور کار قرار دارد.  

پرسنل  تالش  و  خداوند  لطف  به  داد:  ادامه   وی 
در  مالنژ  نخ های  باکیفیت ترین  از  یکی  مجموعه، 
سطح کشور را تولید می کنیم و با مالنژ های وارداتی 
طوری که  به  می پردازیم  رقابت  به  ترکیه  و  هند 
و  فاستونی  سیستم  در  که  بازرگانانی  از  تعدادی 
گردباف، تمایلی به واردات این نخ ها از کشورهای 
مذکور ندارند؛ ترجیح می دهند خریدهای خود را از 

مجموعه ما انجام دهند. 
به گفته مدیر بازرگانی نساجی همدانیان، با توجه به 
این که تولیدکننده داخلی هستیم؛ در صورت بروز هر 
گونه مشکلی، خدمات فنی و مهندسی کاماًل رایگان 

در اختیار مشتریان قرار می دهیم. 
فروش محصوالت  و  تولید  مورد وضعیت  در  اولیا 
نساجی عنوان داشت: وضعیت واحدهای ریسندگی 
بهتر شده اما متأسفانه وضعیت واحدهای بافندگی 
چندان مطلوب نیست. مدتی پیش به دلیل کمبود 
مواد اولیه، توازن عرضه و تقاضا به هم ریخت به 
طوری که  با افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه روبرو 
شدیم، این افزایش قیمت، واحدهای ریسندگی را نیز 
تحت فشار قرار داد و چاره ای جز افزایش قیمت نخ 
برای آنان باقی نگذاشت اما متأسفانه به دلیل نامساعد 
نتوانستند  پارچه  تولیدکنندگان  پارچه،  بازار  بودن 
قیمت تولیداتشان را باال ببرند لذا تعدادی بسیاری 

از آنان به سمت تعطیلی حرکت می کنند.
واحدهای  دسترسی  وضعیت  نساجی،  فعال  این 
نامطلوب توصیف کرد و  را بسیار  پنبه  به  تولیدی 
عنوان  هیچ  به  گفت  بتوان  جرأت  به  شاید  گفت: 
پنبه ای در بازار داخلی پیدا نمی شود و کارخانه ها با 
اتکا بر ذخیره های قبلی خود به تولید ادامه می دهند.

اولیا تصریح کرد: از نیمه دوم شهریور، پنبه تولید 
داخل وارد بازار خواهد شد و اگر تولیدکنندگان پنبه 
ایرانی بتوانند با قیمت مناسب این ماده اولیه را در 
قرار دهند و دچار بحران  اختیار واحدهای نساجی 

حسین شریف زاده - مدیریت اصفهان بهساز
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عدم توازن عرضه و تقاضا نشوند؛ آینده خوبی در 
انتظار صنعت ریسندگی خواهد بود اگرچه معتقدم 
تولیدکنندگان پنبه ایران،  قیمت ها را پایین نخواهند 
آورد و زمانی که پنبه های ازبکستان، تاجیکستان و 
ترکمنستان وارد بازار کشور شوند؛ با بحران جدی 

فروش روبرو می َشوند.
وی ادامه داد: روند کاهش قیمت پنبه بر واحدهای 
به  مجبور  را  آنان  و  بود  خواهد  اثرگذار  ریسندگی 
این  به  ) نخ( می کند  نرخ محصوالت خود  کاهش 
سپس  و  ریسندگی  واحدهای   به  بحران  ترتیب 

واحدهای بافندگی منتقل خواهد شد. 
داشت:  اذعان  همدانیان  نساجی  بازرگانی  مدیر 
زمانی که واحدهای بافندگی به خرید نخ می پردازند، 
فرآیندها و مراحل متعددی برای بافت پارچه طی 
هزینه بر  و  زمان بر  مراحل  این  تمام  که  می کند 
می باشند و چه بسا دو تن نخ پس از دو ماه تبدیل 
به پارچه و آماده ارائه به بازار مصرف می شود؛ اما از 
یک طرف با افت شدید قیمت نخ در بازار و از طرف 
دیگر به دلیل قیمت تمام شده باالی پارچه، تولید 
تولیدکننده در پی  برای  مالی  زیان  دستاوردی جز 
نخواهد داشت و پس از مدتی بحران های اقتصادی 
در قالب بدهی های سنگین یکی پس از دیگری به 

بار می نشینند! 
وی نوسان قیمت مواد اولیه را دلیل اصلی نابودی 
واحدهای بافندگی دانست و گفت: ای کاش پیش از 
وقوع بحران، دولتمردان، مسئولین و دست اندرکاران 
به  بازار  تا  بشتابند  تولیدی  واحدهای  یاری  به  امر 

جریان طبیعی عرضه و تقاضا بازگردد. 
وی در بخش دیگر مصاحبه بیان داشت: خوشبختانه 
گمرکات کشور کاماًل مکانیزه هستند و اطالعات 
تمام واردات رسمی را در اختیار دارند؛ از سوی دیگر 
اطالعات بازار مصرف و میزان تولید کارخانه ها نیز در 
اختیار وزارت صنعت و دفاتر مرتبط مانند دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک قرار دارد متأسفانه فقدان توازن 
میان واردات و مصرف داخلی باعث شد در زمینه 
پنبه با مشکالت بسیاری روبرو شویم، همچنین تجار 
و بازرگانان به دلیل عدم دستیابی به سودهای کالن 
در واردات این بخش، تمایلی به واردات پنبه نداشتند 

این اتفاق سال گذشته در مورد ویسکوز نیز رخ داد. 
به دلیل  را  ویسکوز  تولید  هند  که  صورت  این  به 
به دلیل  اما خوشبختانه  داد  مشکالت آب کاهش 
واردات به موقع ، کارخانه های نساجی به میزان کافی 
الیاف ویسکوز در اختیار داشتند و چندان با بحران 
قیمت ویسکوز روبرو نشدند. امیدوارم این مسائل در 

سال آینده برطرف شود. 
به اعتقاد اولیا، هنوز زود است در مورد اثرات برجام و 
رفع تحریم های کشور صحبتی به میان آید اما تنها 
نکته مثبت این است که بانک مرکزی به سرعت 
اگرچه  می دهد  قرار  تولیدکنندگان  اختیار  در  ارز 
نمی توانیم  و  است  متوقف  سوئیفت  و  حواله  هنوز 
به بسیاری از کشورها حواله بفرستیم، همچنان با 
بانک های  و  روبرو هستیم  اعتبار  مشکل گشایش 
داخلی نیز همکاری های الزم را در مورد گشایش 
اعتبار با تولیدکنندگان انجام نمی دهند به این معنی 
که وثیقه های بسیار سنگینی از تولیدکنندگان طلب 

می کنند تا گشایش اعتبار انجام دهند!

نمایشگاهی با رنگ و بوی بین المللی
مدیریت  تحت  رزین«  شیمی  اطلس  »شرکت 
رضا مشیری به واردات مواد تعاونی نساجی تحت 
نمایندگی یکی از شرکت های معتبر آلمانی می پردازد 
این  لغو تحریم ها و توافقات هسته ای،  از  که پس 
شرکت آلمانی با فروش مستقیم محصوالت خود به 
بازار ایران موافقت نموده است در حالی که تا پیش 
از آن، به هیچ عنوان امکان همکاری با ایران وجود 

نداشت.
کرد:  اضافه  فوق،  توضیحات  ارائه  ضمن  مشیری 
البته همچنان مقررات دست و پاگیر اتحادیه اروپا 
در زمینه فعالیت شرکت های اروپایی با ایران وجود 
دارد که امیدوارم هر چه زودتر برطرف شوند تا شاهد 
ایجاد تنوع گسترده ای در زمینه مواد تعاونی نساجی 

در کشور باشیم. 
حاضرین  اغلب  گفت:  شیمی  اطلس  مدیرعامل 
نمایشگاه نساجی امسال از حضور پربار شرکت های 
خارجی در بخش های مختلف ، کاماًل متوجه بهبود 
شرایط شده اند. نمایشگاه از حالت ملی دوره های قبل 
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مشابه ترکیه آن 25 میلیون تومان بیشتر از دستگاه 
تولیدی ماست اما به جرأت اعالم می کنم که از نظر 
با تولیدات  کیفیت به خوبی توان رقابت و برابری 

کشورهای اروپایی را دارد.
معکوس  مهندسی  از  بهره گیری  با  داد:  ادامه  وی 
تولید  به  موفق  مختلف  بخش های  بومی سازی  و 
ماشین پرس شدیم و تحت هیچ شرایطی حتی یک 

ساعت نیز این دستگاه خاموش نمی شود. 
گودرزی، وضعیت بازار و تولید را نامناسب توصیف 
واحدهای  تمام  در  باید  دستگاه  این  افزود:  و  کرد 
تولیدی پارچه کشور وجود داشته باشد اما متأسفانه 
تعداد انگشت شماری از واحدهای تولیدی این دستگاه 
را خریداری کرده اند که دلیل اصلی آن رکود بازار و 
عدم مقرون به صرفه بودن فعالیت تولیدی است. 
در حالی که با بهبود بازار و شرایط اقتصادی، واحدها 
قادر به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه پرس ام پی 

ترنسفر خواهند بود. 
به گفته مدیرعامل ام پی ترانسفر، ارائه محصوالت، 
معرفی توانمندی های مجموعه و آشنا کردن مدیران 
واحدهای تولیدی با شیوه های چاپ دیجیتال پارچه 
هدف اصلی حضور این شرکت در نمایشگاه نساجی 
بود. گودرزی افزود: تمامی برندهای معتبر و مطرح 
اما  می کنند  بهره برداری  دیجیتال  چاپ  از  دنیا 
متأسفانه در کشور ما یا صنعتگران شناختی از این 
نوع چاپ ندارند و یا تعدادی از مجموعه های فاقد 
اطالعات و دانش فنی کافی، وارد میدان شده اند و 
قادر نیستند به درستی چاپ دیجیتال روی پارچه را 

برای مشتریان انجام دهند.

از تولید حمایت نمی شود 
»شرکت هوای صنعتی ایرانیان« سال 1354 فعالیت 
خود را در زمینه طراحی و ساخت سیستم های کنترل 
آلودگی هوا و تهویه مطبوع آغاز کرد و نخستین پروژه 
خود را در کارخانه فرش پارس ) شهر صنعتی قزوین( 
انجام شد سپس تمام سیستم تهویه و کانال کشی 

»شرکت ایران پوپلین« را نصب و راه اندازی نمود. 
محمود صنعت کار- بنیانگذار شرکت- افزود: پس 
از انقالب فعالیت مجموعه ادامه یافت و کیفیت کار 

به سطحی رسید که مانع واردات دستگاه های تهویه 
دالر  میلیون  به حدود 14  موفق  و  خارجی شدیم 

صرفه جویی ارزی برای دولت وقت شدیم. 
صنعت کار گفت: تا زمانی که وضعیت نساجی مطلوب 
و رو به رشد بود، پروژه های مختلفی در کارخانه های 
این صنعت ادامه دادیم اما از اواخر دهه 70 و آغاز 
بحران در نساجی، وارد صنعت خودروسازی شدیم و 
به همکاری با شرکت هایی مانند سایپا، ایران خودرو 

پرداختیم.    
به گفته این فعال صنعتی، با ورود نسل جوان به میدان 
تولید، شرکت رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و 
از گذشته در  به صورت جدی تر و مشتاق تر  را  کار 

مورد کنترل آلودگی هوای کارخانه ها ادامه داد. 
وی با بیان این که در روند تولید مورد حمایت دولت 
قرار نمی گیریم، گفت: منظور از حمایت، تزریق پول و 
ارائه وام نیست بلکه نیازمند پشتیبانی در مورد کنترل 
واردات سیستم های مشابه هستیم تا امکانات کافی 
واحدهای  هوای  آلودگی   رساندن  حداقل  به  برای 
نماییم. برای مثال در  را فراهم  تولیدی و صنعتی 
یکی از کارخانه های تولید قاشق و چنگال، سیستم 
کنترل آلودگی هوا از چین خریداری و نصب شده 
است در حالی که محصوالت ما نه تنها از نظر فنی 
و مهندسی هیچ چیز کمتر از نمونه چینی ندارد بلکه 
در بسیاری از موارد هوا را بسیار بهتر تصفیه می کند. 
  صنعتکار تصریح کرد: به  اعتقاد من صنعت نساجی، 
توانمندی و قدرت پیش و اوایل انقالب را ندارد زیرا 
در  ندارد  قرار  دولت  چندان  حمایت  و  توجه  مورد 
حالی که سال های دور پس از شرکت نفت، بیشترین 
درآمد، سودآوری و اشتغال زایی را به خود اختصاص 
می داد. به یاد دارم که یکی از سرمایه گذاران در سال 
دستگاه های  واردات  برای  داشت  تصمیم   1374
انجام  اقداماتی  دالر،  میلیون   25 ارزش  به  تهویه 
دهد اما دولت وقت به بهانه عدم نیاز به ورود چنین 
دستگاه هایی اجازه واردات به وی را نمی داد اما پس 
رئیس جمهور  با  متعدد و مالقات  پیگیری های  از 
واردات  جهت  را  دولت  مجوز  توانست  سرانجام 
روز  مانند  تاکنون  دستگاه ها  این  و  نماید  دریافت 
نخست به کار ادامه می دهند. تمام تولیدکنندگان به 
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با  داخلی  شرکت های  بین المللی  رقابت  عرصه  به 
شرکت های خارجی تبدیل شده و رنگ و بوی یک 
نمایشگاه بین المللی  را به خود گرفته است؛ البته 
برای برگزاری همزمان سه نمایشگاه بسیار زود است 
و بهتر است پس از چند دوره برگزاری پر رونق و 
توانمند نمایشگا ه ها به صورت تخصصی و جداگانه، 
آن وقت برای برگزاری همزمان نمایشگاه تدابیری 

اندیشید. 
با توجه به وجود  مشیری سپس پیشنهاد کرد که 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی متعدد در استان های 
اصفهان و یزد، مدیران برگزاری نمایشگاه نساجی 
روزهای  از  یکی  تا  بیندیشند  تمهیداتی  تهران 
برگزاری نمایشگاه، به روز جمعه یا یک روز تعطیل 
نیز  شهرستانی  تولیدکنندگان  که  یابد  اختصاص 

بتوانند در روز تعطیل از  نمایشگاه بازدید نمایند.  
محصوالت  تولیدکنندگان  حضور  وی،  به اعتقاد 
نهایی از سوریه که هیچ گونه عوارض گمرکی نیز 
نمی پردازند، این احتمال وجود دارد که با توجه به 
از طریق سوریه  این کشور  ترکیه،  بر  رکود حاکم 
محصوالت خود را به کشور ما ارسال نماید که این 
اقدام بیشتر شبیه قاچاق رسمی است که صد درصد 

مخالف آن هستم.
مشیری بیان داشت: در صورتی که ارز قیمت واقعی 
خود را پیدا کند تولیدکننده نیاز چندانی به تسهیالت 

و وام بانکی نخواهد داشت.  

 خدمت به صنعت پوشاک 
نازفر«  آرایان  جامه  بازرگانی  »شرکت  فعالیت 
به صورت یک واحد صنفی کوچک در زمینه فروش 
و خدمات ماشین آالت بافت خانگی در سال 1360 
آغاز شد. پس از کسب تجربه و تخصص در این 
واردات ماشین های تخصصی در سیستم  با  زمینه 
اتوماسیون کارخانه های پوشاک )چرخ های صنعتی و  
اتوهای مخزن دار( تداوم یافت و در حال حاضر بخش 
عمده ای از فعالیت این مجموعه تمرکز بر خدمات 

پس از فروش است.
آیدین نجفیان- مدیرعامل- با بیان این مطلب که 
هر فعالیتی، دشواری های خاص خود را دارد گفت: 

واردات و انتخاب نوع محصول یکی از بخش های 
برای مثال مدتی پیش وارداتی  دشوار کار ماست. 
انجام دادیم اما زمانی که درب کانتینر را باز کردیم 
متوجه شدیم محصول دیگری با حجم بسیار باالیی 
برای ما ارسال شده که قابل بازگشت هم نیستند 
طبعاً  چنین مواردی زیان های هنگفت مالی به همراه 
دارد. سال گذشته نیز کل انبار مجموعه آتش گرفت 

و خسارت های سنگینی بر جای گذاشت. 
مشکالت  و  گمرک  تعرفه های  مداوم  تغییر  وی، 
بخش  فعاالن  دیگر  مشکالت  از  را  ارز  انتقال 
بازرگانی عنوان کرد و گفت: دشواری های انتقال ارز 

آن قدر تکراری شده که به آن عادت کرده ایم! 
صرفًا  برجام  و  تحریم ها  رفع  نجفیان،  گفته  به 
خوش بینی به آینده را در جامعه تولیدی و صنعتی 
کشور به وجود آورده و هنوز اثرات مثبت آن به طور 
زمانی می توان در  است.  نشده  محسوس مشاهده 
مورد تغییر و تحول صحبت کرد که بدون مشکل 
و محدودیت به انتقال پول به سایر کشورها بپردازیم. 
و  پوشاک  صنعت  به  خدمت  کرد:  اضافه  وی 
زمینه سازی برای تولیدکنندگان پوشاک تا به تهیه 
و تأمین ماشین آالت مورد نیاز خود بپردازند؛ هدف 
نمایشگاه  در  حضور  از  نازفر  آرایان  جامه  اصلی 
نساجی تهران می باشد؛ ضمن این که حداقل سود را 
در نظر می گیریم تا تولیدکننده پوشاک با بهره گیری 
پوشاک  با  رقابت  به  قادر  جدید،  دستگاه های  از 
وارداتی شود، در مجموع از حضور در این نمایشگاه 

راضی هستیم. 

ساخت ماشین آالت پرس در ایران
»شرکت ام پی ترانسفر« 5 سال است که در زمینه 
)سابلیمیشن(  پارچه  دیجیتال  چاپ  خدمات  ارائه 
 مشغول کار است و به ارائه خدمات از قبیل طراحی، 
پرینت و پرس به مشتریان می پردازد و از دو سال 
پیش تاکنون به طور کاماًل حرفه ای در زمینه تولید 

ماشین آالت پرس فعال می باشد. 
تولید  مورد  در  مدیرعامل-  گودرزی-  مهدی 
ماشین آالت پرس شرکت متبوع خود گفت: قیمت 
مشابه چینی این دستگاه حدود 10 میلیون تومان و 

غرفه جامه آرایان نازفر 

مهدی گودرزی- مدیرعامل ام پی ترانسفر
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مشابه ترکیه آن 25 میلیون تومان بیشتر از دستگاه 
تولیدی ماست اما به جرأت اعالم می کنم که از نظر 
با تولیدات  کیفیت به خوبی توان رقابت و برابری 

کشورهای اروپایی را دارد.
معکوس  مهندسی  از  بهره گیری  با  داد:  ادامه  وی 
تولید  به  موفق  مختلف  بخش های  بومی سازی  و 
ماشین پرس شدیم و تحت هیچ شرایطی حتی یک 

ساعت نیز این دستگاه خاموش نمی شود. 
گودرزی، وضعیت بازار و تولید را نامناسب توصیف 
واحدهای  تمام  در  باید  دستگاه  این  افزود:  و  کرد 
تولیدی پارچه کشور وجود داشته باشد اما متأسفانه 
تعداد انگشت شماری از واحدهای تولیدی این دستگاه 
را خریداری کرده اند که دلیل اصلی آن رکود بازار و 
عدم مقرون به صرفه بودن فعالیت تولیدی است. 
در حالی که با بهبود بازار و شرایط اقتصادی، واحدها 
قادر به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه پرس ام پی 

ترنسفر خواهند بود. 
به گفته مدیرعامل ام پی ترانسفر، ارائه محصوالت، 
معرفی توانمندی های مجموعه و آشنا کردن مدیران 
واحدهای تولیدی با شیوه های چاپ دیجیتال پارچه 
هدف اصلی حضور این شرکت در نمایشگاه نساجی 
بود. گودرزی افزود: تمامی برندهای معتبر و مطرح 
اما  می کنند  بهره برداری  دیجیتال  چاپ  از  دنیا 
متأسفانه در کشور ما یا صنعتگران شناختی از این 
نوع چاپ ندارند و یا تعدادی از مجموعه های فاقد 
اطالعات و دانش فنی کافی، وارد میدان شده اند و 
قادر نیستند به درستی چاپ دیجیتال روی پارچه را 

برای مشتریان انجام دهند.

از تولید حمایت نمی شود 
»شرکت هوای صنعتی ایرانیان« سال 1354 فعالیت 
خود را در زمینه طراحی و ساخت سیستم های کنترل 
آلودگی هوا و تهویه مطبوع آغاز کرد و نخستین پروژه 
خود را در کارخانه فرش پارس ) شهر صنعتی قزوین( 
انجام شد سپس تمام سیستم تهویه و کانال کشی 

»شرکت ایران پوپلین« را نصب و راه اندازی نمود. 
محمود صنعت کار- بنیانگذار شرکت- افزود: پس 
از انقالب فعالیت مجموعه ادامه یافت و کیفیت کار 

به سطحی رسید که مانع واردات دستگاه های تهویه 
دالر  میلیون  به حدود 14  موفق  و  خارجی شدیم 

صرفه جویی ارزی برای دولت وقت شدیم. 
صنعت کار گفت: تا زمانی که وضعیت نساجی مطلوب 
و رو به رشد بود، پروژه های مختلفی در کارخانه های 
این صنعت ادامه دادیم اما از اواخر دهه 70 و آغاز 
بحران در نساجی، وارد صنعت خودروسازی شدیم و 
به همکاری با شرکت هایی مانند سایپا، ایران خودرو 

پرداختیم.    
به گفته این فعال صنعتی، با ورود نسل جوان به میدان 
تولید، شرکت رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و 
از گذشته در  به صورت جدی تر و مشتاق تر  را  کار 

مورد کنترل آلودگی هوای کارخانه ها ادامه داد. 
وی با بیان این که در روند تولید مورد حمایت دولت 
قرار نمی گیریم، گفت: منظور از حمایت، تزریق پول و 
ارائه وام نیست بلکه نیازمند پشتیبانی در مورد کنترل 
واردات سیستم های مشابه هستیم تا امکانات کافی 
واحدهای  هوای  آلودگی   رساندن  حداقل  به  برای 
نماییم. برای مثال در  را فراهم  تولیدی و صنعتی 
یکی از کارخانه های تولید قاشق و چنگال، سیستم 
کنترل آلودگی هوا از چین خریداری و نصب شده 
است در حالی که محصوالت ما نه تنها از نظر فنی 
و مهندسی هیچ چیز کمتر از نمونه چینی ندارد بلکه 
در بسیاری از موارد هوا را بسیار بهتر تصفیه می کند. 
  صنعتکار تصریح کرد: به  اعتقاد من صنعت نساجی، 
توانمندی و قدرت پیش و اوایل انقالب را ندارد زیرا 
در  ندارد  قرار  دولت  چندان  حمایت  و  توجه  مورد 
حالی که سال های دور پس از شرکت نفت، بیشترین 
درآمد، سودآوری و اشتغال زایی را به خود اختصاص 
می داد. به یاد دارم که یکی از سرمایه گذاران در سال 
دستگاه های  واردات  برای  داشت  تصمیم   1374
انجام  اقداماتی  دالر،  میلیون   25 ارزش  به  تهویه 
دهد اما دولت وقت به بهانه عدم نیاز به ورود چنین 
دستگاه هایی اجازه واردات به وی را نمی داد اما پس 
رئیس جمهور  با  متعدد و مالقات  پیگیری های  از 
واردات  جهت  را  دولت  مجوز  توانست  سرانجام 
روز  مانند  تاکنون  دستگاه ها  این  و  نماید  دریافت 
نخست به کار ادامه می دهند. تمام تولیدکنندگان به 

غرفه هوای صنعتی ایرانیان
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رشد فزاینده شرکت های خارجی در یک نمایشگاه 
تخصصی

رستاک  نساجی  کاالی  تولید  و  طراحی  »شرکت 
پود« 5 سالی است که به صورت رسمی راه اندازی 
انواع  شده و به فعالیت در بخش طراحی و تولید، 
روفرشی، کاالی  قبیل فرش،  از  نساجی  کاالهای 
خواب ، پرده،  رومبلی، ترمه و انواع پارچه های دابی 
)ژاکاردی و گردباف(،  ارائه مشاوره های فنی،  طراحی 

چاپ و طراحی بافت متمرکز شده است. 
ایده  داشت:  عنوان  تولید-  مدیر  امینی-  آرش 
مشتریان را به طرح های قابل بافت تبدیل  و جهت 
فعالیت  دیگر  بخش  می کنیم.  ارائه  آنان  به  بافت 
رستاک پود نیز براساس ایده های مختلف، طرحی 
تست های  از  پس  و  می  شود  بافته  و  پیاده سازی 

مختلف، مراحل تولید انبوه آن صورت می گیرد. 
به  گفته وی، در صورت کنترل و مهار کامل قاچاق، 
وضعیت تمام فعاالن نساجی بهتر خواهد شد و شاهد 
توسعه واحدهای نساجی خواهیم بود زیرا ماشین آالت 
و مواد اولیه کارخانه های نساجی مشابه همتایان خود 
در کشورهای مختلف است و تنها عاملی که مجال 
قیمت  کرده،  را سلب  داخلی  تولیدکنندگان  رقابت 
تمام شده بسیار باالی محصوالت ایرانی است که 

در این زمینه با عدم حمایت دولت مواجهیم. 
تمام  برخالف  حال حاضر  در  کرد:  تصریح  امینی 
در  بازار  و  است  مسلط  صنایع  بر  بازار  کشورها، 
مورد خرید یا عدم خرید محصوالت مختلف برای 
حتی  و  می نماید  تکلیف  تعیین  صنعتی  واحدهای 

قیمت ها توسط فروشندگان تعیین می شود! 
اخیر  سال  چند  طی  تحریم ها  این که  بیان  با  وی 
باعث آزار فراوان ما شده، ابراز داشت: به اعتقاد من 
تأثیرات لغو تحریم ها از وضعیت برگزاری نمایشگاه 
نساجی تهران قابل مشاهده است. سال گذشته 30 
درصد غرفه های نمایشگاه مربوط به شرکت کنندگان 
خارجی بود اما امسال این رقم به 56 درصد رسیده 
مراودات  مسیر  گرفت  نتیجه  می توان  پس  است 
تجاری، صنعتی و اقتصادی اندکی هموارتر شده که 
با چنین رشد فزاینده ای از حضور شرکت های خارجی 

در یک نمایشگاه تخصصی مواجهیم. 

امینی کیفیت برگزاری نمایشگاه نساجی تهران را 
برگزاری همزمان  موافق  و گفت:  دانست  مطلوب 
فرش  نساجی،  صنایع  زیرا   نیستم  نمایشگاه ها 
ماشینی و کف پوش ها و پوشاک، فیلدهای جداگانه 
بخش های  تمام  تولیدکنندگان  که  زمانی  دارند. 
نساجی به عنوان غرفه دار در نمایشگاه حضور یابند 
فرصتی برای بازدید و آشنایی با واحدهای تولیدی 
مرتبط پیدا نمی کند. زمانی که نمایشگاه از حالت 
به چند بخش تقسیم شود،  تخصصی خود جدا و 
بازدید جامع و کامل  بازدیدکنندگان فرصت  اغلب 
و  نمی کنند  پیدا  را  نمایشگاه  بخش های  تمام  از 
بهتر است هر یک از نمایشگاه های فوق به صورت 

جداگانه برگزار شوند. 
ساعت برگزاری نمایشگاه نیز به گفته امینی، چندان 
مطلوب نیست و ساعت اتمام کار نمایشگاه همزمان 
بنابراین  است  تهران  خیابان های  ترافیک  اوج  با 
ساعت 10 صبح تا 6 بعداز ظهر زمان مناسب تری 

به نظر می رسد.

تمرکز بر ارائه محصوالت جدید
و  لمیناسیون  زمینه  در  نیک«  کار  کویر  »شرکت 
کوتینگ  صنایع مختلف )  خودروسازی، بسته بندی، 
صنایع بیمارستانی، پوشاک، کاالی خواب و ...( فعال 

است. 
محمود طباطبایی یزدی- مدیر بازاریابی و فروش- 
گفت: به دلیل فعالیت در صنایع مختلف با مشکل 
خاصی مواجه نیستیم و بازار و مشتریان خاص خود 
را پیدا کرده ایم. در حال حاضر با توجه به رونق صنایع 
بیمارستانی، به فعالیت در این بخش متمرکز شده ایم و 
سعی می کنیم هر چند سال یک بار، محصول جدیدی 
با سایر  تا قادر به رقابت  بازار نماییم  تولید و روانه 

شرکت ها باشیم.
وی اضافه کرد: جدیدترین محصوالت ما ممبران های 
خاصی است که روی سطوح لمینت می َشوند و آن را 
ضدنور می کند، این محصول برای اتاق های خواب 

بسیار مناسب است.  
به گفته طباطبایی، معرفی محصوالت جدید، دلیل 
نساجی  نمایشگاه  در  نیک  کار  کویر  اصلی حضور 

غرفه رستاک پود

محمود طباطبایی یزدی- مدیر بازاریابی و فروش کویر کار نیک

 31 شماره 166    مهر 95  

دنبال وام و پول نیستند بلکه خواهان رفع موانع تولید، 
حمایت از سرمایه گذاری جهت تأمین ماشین آالت و 

مواد اولیه مورد نیاز و ... هستند. 
مورد  در  ایرانیان  صنعتی  هوای  شرکت  بنیانگذار 
نمایشگاه نساجی تهران گفت: خوشبختانه فرصتی 
فراهم شد تا با همکاران و مشتریان قدیمی نساجی 

تجدید دیدار داشته باشیم. 

مشکل فعلی کشور فقط مسائل صنعتی و اقتصادی 
نیست

تولیدکننده  تهویه«  سینا  صنعتی  »شرکت 
و  مرکزی  نیمه  مرکزی،  تهویه  دستگاه های 
هیئت  -رئیس  است.  علی اصغر ظهوری  یکپارچه 
مدیره- ابراز داشت: فعالیت خود را در صنعت تهویه 
اولین  می کنم  فکر  و  کرده ام  آغاز   1350 سال  از 
موسس تهویه کارخانه های نساجی در ایران هستم 
که بعدها براساس طرح لوآی سوئیس، تجهیزات 
ایستگاه های تهویه را با تکیه بر توانمندی و تعصب 

متخصصین ایران ، بومی سازی کردیم. 
وی با یادآور این مطلب که در نصب و راه اندازی 
و  بزرگ  کارخانه های  از  بسیاری  تهویه  سیستم 
مشهد،  فرش  نخ،  مشهد  مانند  نساجی  نام آشنای 
یزدباف، نخیران، نساجی بروجرد و ... حضور داشته، 

افزود: پروژه هایی در زمینه مترو نیز انجام داده ایم.
ظهوری که فارغ التحصیل رشته مهندسی نساجی در 
سال 1343 از دانشگاه پلی تکنیک تهران) صنعتی 
امیرکبیر( است به مقایسه فعالیت در دوران پیش و 
پس از انقالب پرداخت و گفت: صنعت نساجی در 
واردات غیرقانونی و  به سر می برد و  دوران رکود 
قاچاق مشکالت بسیاری برای فعاالن این صنعت 
به وجود آورده است. در حالی که پیش از انقالب با 
چنین حجم گسترده ای از رکود اقتصادی و قاچاق 
روبرو نبودیم و به دلیل عدم روحیه مصرف گرایی، 
میان درآمد و خرج خانواده ها تعادل مناسبی برقرار 
بود اما در حال حاضر فرهنگ خانواده ها به سمت 
رقابت و به اصطالح چشم  و هم چشمی با دیگران 
کشور  فعلی  مشکل  بنابراین  است.  کرده  حرکت 
در  بلکه  نیست  اقتصادی  و  صنعتی  مسائل  فقط 

ابعاد فرهنگی نیز با چالش هایی بسیاری مواجهیم. 
از  خرید  به  یکدیگر  از  نماندن  عقب  برای  مردم 
برندهای خارجی هجوم می برند و تمایلی به خرید 
از محصوالت ایرانی ندارند لذا اغلب تولیدکنندگان 
داخلی ناچارند محصوالت خود را با برچسب خارجی 

به فروش برسانند.
این صنعتگر باسابقه، فعالیت در صنعت و تولید را 
لذت بخش توصیف کرد و گفت: در تمام سال های 
فعالیتم از تولید لذت برده ام و حتی یک لحظه بابت 
حضور در عرصه تولید و خدمت به صنعتگران کشور 

پشیمان نشده ام. 

و  نقل  به  مربوط  مسائل  و  اعتبار  گشایش  عدم 
انتقال پول به سایر کشورها

نمایندگی  قشم«  آکام  آسا  بازرگانی  »شرکت 
آلمان  ایتالیا،  از کشورهای  انحصاری پنج کمپانی 
انواع رنگ و مواد تعاونی  و هند در زمینه واردات 
نساجی در ایران را برعهده دارد و دارای آزمایشگاه 

تست کیفیت انواع رنگ و مواد نساجی می باشد.
تولیدکنندگان  مدیرعامل-  جعفری-  علی  به گفته 
در شرایط دشواری به سر می برند و شاید یکی از 
دالیلی که وارد عرصه تولید نشدیم؛ وجود مشکالت 

متعدد در تولید و صنعت بود!
وی ادامه داد: عدم گشایش اعتبار و مسائل مربوط 
مهم ترین  سایر کشورها  به  پول  انتقال  و  نقل  به 
چالش شرکت های بازرگانی به شمار می آید و لغو 
تحریم ها و برجام هنوز تغییر خاصی در احیای روابط 

بانکی در سطح بین المللی به وجود نیاورده است.
گسترش  و  جدید  مشتریان  یافتن  جعفری، 
فعالیت های شرکت تحت مدیریت خود را مهم ترین 
و  کرد  اعالم  نساجی  نمایشگاه  در  حضور  دلیل 
گفت: متأسفانه این نمایشگاه چندان مورد استقبال 
بازدیدکنندگان متخصص و فعاالن این صنعت قرار 

نگرفته است. 
برگزاری  بر  مبنی  را  خود  رضایت  ادامه  در  وی 
همزمان نمایشگاه های نساجی، کف پوش و پوشاک 

و هم چنین ساعات کاری نمایشگاه ابراز نمود.

علی اصغر ظهوری -رئیس هیئت مدیره سینا تهویه

علی جعفری- مدیرعامل بازرگانی آسا آکام قشم
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رشد فزاینده شرکت های خارجی در یک نمایشگاه 
تخصصی

رستاک  نساجی  کاالی  تولید  و  طراحی  »شرکت 
پود« 5 سالی است که به صورت رسمی راه اندازی 
انواع  شده و به فعالیت در بخش طراحی و تولید، 
روفرشی، کاالی  قبیل فرش،  از  نساجی  کاالهای 
خواب ، پرده،  رومبلی، ترمه و انواع پارچه های دابی 
)ژاکاردی و گردباف(،  ارائه مشاوره های فنی،  طراحی 

چاپ و طراحی بافت متمرکز شده است. 
ایده  داشت:  عنوان  تولید-  مدیر  امینی-  آرش 
مشتریان را به طرح های قابل بافت تبدیل  و جهت 
فعالیت  دیگر  بخش  می کنیم.  ارائه  آنان  به  بافت 
رستاک پود نیز براساس ایده های مختلف، طرحی 
تست های  از  پس  و  می  شود  بافته  و  پیاده سازی 

مختلف، مراحل تولید انبوه آن صورت می گیرد. 
به  گفته وی، در صورت کنترل و مهار کامل قاچاق، 
وضعیت تمام فعاالن نساجی بهتر خواهد شد و شاهد 
توسعه واحدهای نساجی خواهیم بود زیرا ماشین آالت 
و مواد اولیه کارخانه های نساجی مشابه همتایان خود 
در کشورهای مختلف است و تنها عاملی که مجال 
قیمت  کرده،  را سلب  داخلی  تولیدکنندگان  رقابت 
تمام شده بسیار باالی محصوالت ایرانی است که 

در این زمینه با عدم حمایت دولت مواجهیم. 
تمام  برخالف  حال حاضر  در  کرد:  تصریح  امینی 
در  بازار  و  است  مسلط  صنایع  بر  بازار  کشورها، 
مورد خرید یا عدم خرید محصوالت مختلف برای 
حتی  و  می نماید  تکلیف  تعیین  صنعتی  واحدهای 

قیمت ها توسط فروشندگان تعیین می شود! 
اخیر  سال  چند  طی  تحریم ها  این که  بیان  با  وی 
باعث آزار فراوان ما شده، ابراز داشت: به اعتقاد من 
تأثیرات لغو تحریم ها از وضعیت برگزاری نمایشگاه 
نساجی تهران قابل مشاهده است. سال گذشته 30 
درصد غرفه های نمایشگاه مربوط به شرکت کنندگان 
خارجی بود اما امسال این رقم به 56 درصد رسیده 
مراودات  مسیر  گرفت  نتیجه  می توان  پس  است 
تجاری، صنعتی و اقتصادی اندکی هموارتر شده که 
با چنین رشد فزاینده ای از حضور شرکت های خارجی 

در یک نمایشگاه تخصصی مواجهیم. 

امینی کیفیت برگزاری نمایشگاه نساجی تهران را 
برگزاری همزمان  موافق  و گفت:  دانست  مطلوب 
فرش  نساجی،  صنایع  زیرا   نیستم  نمایشگاه ها 
ماشینی و کف پوش ها و پوشاک، فیلدهای جداگانه 
بخش های  تمام  تولیدکنندگان  که  زمانی  دارند. 
نساجی به عنوان غرفه دار در نمایشگاه حضور یابند 
فرصتی برای بازدید و آشنایی با واحدهای تولیدی 
مرتبط پیدا نمی کند. زمانی که نمایشگاه از حالت 
به چند بخش تقسیم شود،  تخصصی خود جدا و 
بازدید جامع و کامل  بازدیدکنندگان فرصت  اغلب 
و  نمی کنند  پیدا  را  نمایشگاه  بخش های  تمام  از 
بهتر است هر یک از نمایشگاه های فوق به صورت 

جداگانه برگزار شوند. 
ساعت برگزاری نمایشگاه نیز به گفته امینی، چندان 
مطلوب نیست و ساعت اتمام کار نمایشگاه همزمان 
بنابراین  است  تهران  خیابان های  ترافیک  اوج  با 
ساعت 10 صبح تا 6 بعداز ظهر زمان مناسب تری 

به نظر می رسد.

تمرکز بر ارائه محصوالت جدید
و  لمیناسیون  زمینه  در  نیک«  کار  کویر  »شرکت 
کوتینگ  صنایع مختلف )  خودروسازی، بسته بندی، 
صنایع بیمارستانی، پوشاک، کاالی خواب و ...( فعال 

است. 
محمود طباطبایی یزدی- مدیر بازاریابی و فروش- 
گفت: به دلیل فعالیت در صنایع مختلف با مشکل 
خاصی مواجه نیستیم و بازار و مشتریان خاص خود 
را پیدا کرده ایم. در حال حاضر با توجه به رونق صنایع 
بیمارستانی، به فعالیت در این بخش متمرکز شده ایم و 
سعی می کنیم هر چند سال یک بار، محصول جدیدی 
با سایر  تا قادر به رقابت  بازار نماییم  تولید و روانه 

شرکت ها باشیم.
وی اضافه کرد: جدیدترین محصوالت ما ممبران های 
خاصی است که روی سطوح لمینت می َشوند و آن را 
ضدنور می کند، این محصول برای اتاق های خواب 

بسیار مناسب است.  
به گفته طباطبایی، معرفی محصوالت جدید، دلیل 
نساجی  نمایشگاه  در  نیک  کار  کویر  اصلی حضور 

غرفه رستاک پود

محمود طباطبایی یزدی- مدیر بازاریابی و فروش کویر کار نیک
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تهران می باشد و محصوالتی مختص صنعت پوشاک 
انجام داده ایم که تاکنون در کشور به روی آن کار 

نشده است. 

علی رغم تمام سختی ها به تالش خود ادامه می دهیم
کامل  زنجیره  »گروه کارخانجات نساجی سیوان« 
فرآیندهای تولیدی را از مرحله دریافت الیاف و مواد 
خام تا تولید پوشاک را در اختیار دارد و دارای واحدهای 
مختلفی اعم از  ریسندگی، مقدمات بافندگی و ایندیگو، 
بافندگی جین و پیراهنی، گردبافی، رنگرزی، چاپ و 

تکمیل، طراحی، برش، دوخت و کشو بافی می باشد
امین چاری پور- مدیر فروش بخش رنگرزی، چاپ 
و تکمیل گردبافی - هدف اساسی سیوان را معرفی 
قابلیت های مجموعه با ارائه کیفیت مناسب به بازار 
قابل  به بخش  اعالم کرد که خوشبختانه  مصرف 
توجهی از این هدف دست یافته  البته هنوز جای رشد 

و توسعه بیشتری دارد. 
وی عنوان داشت: متأسفانه شاهد افت تدریجی حجم 
تولید در کارخانه های مختلف هستیم و هر اندازه میزان 
فروش محصوالت نهایی کاهش یابد، زنجیره های 
نخ  تولیدکنندگان  جمله  از  نساجی  تولید  نخست 
می شوند.  روبرو  متعددی  مشکالت  با  نیز  پارچه  و 
متأسفانه مشخص نیست این وضعیت تا چه مدتی 
تداوم خواهد داشت اما در این بازار آشفته علی رغم 
تمام سختی ها به تالش خود ادامه می دهیم. امیدوارم 
شش ماهه دوم سال شاهد بهبود وضعیت تولید و بازار 

باشیم. 
چاری پور به اقدامات کنترلی دولت در مورد قاچاق 
اشاره کرد و گفت: در مجموع نسبت به سال گذشته، 
با مشکالت  بلکه  شرایط تولید نه تنها بهتر نشده 

بیشتری روبرو هستیم.  
به گفته وی، زمانی که به دلیل تحریم های بین المللی 
در بخش واردات محدودیت هایی به وجود امد، تجار 

به سوی بازار داخلی گرایش پیدا کردند. 
چاری پور یادآور شد: طی سال های 1390 تا 1393 
بازار در شرایط نسبتاً خوبی به سر می برد اما به تدریج 
واردات غیرقانونی ضربات بسیاری به تولید وارد کرد. 
از سوی دیگر تبعات تحریم به تدریج نمایان شد و در 

کنار واردات نخ و پارچه از هند )به دلیل بدهی های 
نفتی این کشور به ایران( آشفته بازاری به وجود آمد 
که تولیدکنندگان نساجی را با زیان های بسیاری مواجه 

ساخت.
این تولیدکننده نساجی خاطرنشان کرد: همان طور 
که مدت ها به طول انجامید تا اثرات تحریم در کشور 
مشخص شد، مدتها به طول می کشد تا شاهد تبعات 
مثبت لغو تحریم ها و توافقات هسته ای در زمینه تولید، 

صنعت و اقتصاد کشور باشیم. 
چاری پور در مورد نمایشگاه نساجی تهران گفت: در 
ابتدا زمان برگزاری دو نمایشگاه نساجی و پوشاک 
متفاوت با همدیگر بود اما متأسفانه جابجایی برنامه ها 
باعث نتوانیم به نحو شایسته و در شأن توانمندی های 
مجموعه در نمایشگاه نساجی حضور یابیم. صنعت 
نساجی بسیار وسیع است و هر یک از بخش های 
آن دنیایی متفاوت با همدیگر دارند بنابراین بهتر بود 
نمایشگاه های نساجی و پوشاک در دو زمان جداگانه 
برگزار می شد تا صنعتگران قادر به برنامه ریزی دقیق 

برای حضور پربار در هر یک از نمایشگاه ها باشند. 

مدیران الیق در مسند کار قرار گیرند
»شرکت کاشان شانه« به گفته حسین قائمی نژاد- 
مدیرعامل- تنها تولیدکننده شانه های بافندگی فرش 
به  و  در کشور محسوب می شود  پارچه  و  ماشینی 
تازگی تولید میل میلک و فنر ماشین های قالی بافی 
700 ، هزار و 1200 شانه را در دستور کار خود قرار 

داده  است.
وی بیش از 30 سال سابقه فعالیت در صنایع نساجی 
را دارد؛ در مورد وضعیت فعلی صنایع نساجی ایران 
گفت: بازار فعلی، رونق چندانی ندارد و تولیدکنندگان 
در رکود سنگینی به سر می برند، به دلیل آینده مبهم 
و نامشخص، سرمایه گذاری خاصی انجام نمی شود، 
قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و خرید مایحتاج 
روزانه و کاالهای اساسی در اولویت نخست آنان قرار 

گرفته  است.
از  حمایتی  تنها  نه  دولت  کرد:  تصریح  قائمی نژاد 
تولیدکننده به عمل نمی آورد بلکه در بسیاری از موارد 
سنگ اندازی هایی نیز می کند! تا زمانی که مدیران 

غرفه کارخانجات نساجی سیوان

حسین قائمی نژاد- مدیرعامل کاشان شانه
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المپیک شرکت  کاروان  مانند  جهان  کشورهای  از 
کنیم، به همین دلیل در زمستان و پاییز به سراغ 
را  کشور  دو  میان  نقاشی  حرکت  و  رفتیم  روسیه 
انتخاب کردیم، در »رویای روسیه« هنر معنوی و 

بومی ایران را انتقال می دهیم.
به گفته وی، محصوالت بادی اسپینر مانند محصوالت 

اروپایی شامل چند بخش است:
- 30 درصد تولیدات به کانسپت جدید اختصاص 

داده می شود.
بین  مشترک  تولیدی  محصوالت  درصد   70 -

همه است.
واقعیت این است که در گذشته محصول محور بودیم 

اما در حال حاضر چنین نگرشی نداریم. 
به  بادی اسپینر،  ایده و مارکتینگ  عضو تیم خلق 
فعالیت فروشگاه های بادی اسپینر و عرضه مستقیم 
محصوالت به مصرف کنندگان پرداخت و محوریت 
فعالیت این مجموعه را مصرف کننده اعالم کرد و 
گفت: تمام برنامه های آینده ما  حول محور مشتری 

خواهد بود.
شریعتمداری یادآور شد:  اولین قدم را برای جهانی 
شدن برداشته ایم به این ترتیب که یک برند ایرانی دو 

فصل زودتر کانسپت اثر را ارایه می کند.
وی تقلِب بدون فکر را موجب بدبختی یک مملکت 
دانست و گفت: 30 درصد فعالیت ما خالقانه بدون 
کپی و 70 درصد هم کپی است زیرا برند بدون کپی 

در ایران وجود ندارد!
بخش دیگر سخنرانی شریعتمداری به استفاده از تم 
سنگ فیروزه نیشابور در مجموعه 2017 بادی اسپینر 
درصد  رنگ 30  این  گفت:  وی  داشت.  اختصاص 
جدید  فصل  در  ما  شرکت های  جدیدی  مدل های 
است، یک معدن خاص فیروزه در نیشابور انتخاب 
کرده ایم و می خواهیم از آن معدن عکاسی کنیم ، بر 
این اساس رگه های فیروزه نیشابور را در طرح هایمان 
ارایه دهیم و رنگ غالب برند آبی فیروزه ای می شود و 
طراحی لباس بر اساس رنگ سنگ ها خواهد بود؛ در 
مجموع دکوراسیون ما 30 درصد آبی فیروزه ای است 

تا مردم در آن فصل بادی اسپینر را بشناسند.

کمپین نجات تیمره
رامین جوانرود- مدیرعامل- ضمن قدردانی از حضور 

خبرنگاران، به معرفی مجموعه تحت مدیریت خود 
با  سال 1386  تن ریس،  شرکت  گفت:  و  پرداخت 
همکاری تعدادی از فعاالن عرصه پوشاک راه اندازی 
خرده فروشی  ابتدا  در  مجموعه  این  فعالیت  شد. 
پوشاک بود و سپس وارد میدان تولید پوشاک شدیم. 
عنوان  با  مجموعه  ترتیب  این  به  داد:  ادامه  وی 
تن ریس شناخته شد. در آن زمان بازار هدف ما عمده 
فروشی بود اما پس از مدتی به نقطه ای رسیدیم که 
متوجه بیماری بازار پوشاک ایران شدیم به این معنی 
از  به طور مرتب  ایران  بازار پوشاک  که در سیستم 
کاالی قاچاق و عدم رسیدگی دولت، انتقاد می کنیم.

جوانرود اذعان داشت: به جرأت اعالم می کنم که 
یک بازار 80 میلیونی با توانمندی های بسیار خوبی 
هستیم ولی یکی از مشکالت اساسی این صنعت، 
وجود واسطه میان تولیدکننده و مصرف کننده است 
صنعت  رشد  روند  شدن  کند  موجب  همواره  که 
که  تولیدکنندگانی  تمام  و  شده اند  کشور  پوشاک 
به  و  کنند  کوتاه  را  واسطه ها  دستان  توانستند 
به موفقیت و رشد  نزدیک شوند،  مصرف کنندگان 
قابل توجهی رسیده اند؛ بر این اساس تن ریس نیز 
تصمیم گرفت به سوی برقراری ارتباط مستقیم با 

مصرف کننده حرکت کند. 
مدیرعامل بادی اسپینر با بیان این مطلب که صنعت 
از  خرده فروشی به علم تبدیل شد، به بهره گیری 
کانسپت ایرانی در تولیدات این مجموعه پرداخت و 
گفت: همیشه این دغدغه را داشتم که فرزندم لباسی 
بدون هویت بپوشد و یکی از دالیلی که می خواهیم 
است؛  موضوع  همین  باشد  داشته  هویت  تن ریس 
که  هستم  این  شیفته  تولیدکننده  یک  به عنوان 
تن ریس به صورت فارسی و با خط نستعلیق بر روی 
انگلیسی  معادل  به گفته وی،  نوشته شود.  لباس ها 
تن ریس  یعنی »بادی اسپینر« را به کار بردیم تا مورد 

توجه بازار جهانی باشد.
جوانرود سپس به راه اندازی اولین فروشگاه در مسکو 
پوشاک  نیاز  درصد  ترکیه 30  گفت:  و  کرد  اشاره 
این کشور روسیه را تأمین می کرد اما پس از ایجاد 
نتیجه  این  به  روسیه،  و  ترکیه  سیاسی  اختالفات 
رسیدیم که محصوالت ما از نظر کیفی، توان رفع 

نیاز مصرف کنندگان روسیه را دارد.
این صنعتگر، تمام محصوالت بادی اسپینر را برگرفته 

از زحمات و تالش های کارگران ایرانی عنوان کرد 
و گفت: نماد بز عیالمی-یکی ازکهن ترین نمادهای 
ساخته بشر در ایران و جهان- را به عنوان سمبل 
از  بخشی  به عنوان  و  برگزیده ایم  خود  لوگوی  و 
مسئولیت های اجتماعی خود به هنر و تمدن ایران 
زمین، کمپینی با نام »نجات سرزمین تیمره« را ایجاد 

کرده ایم.
وی هدف از ایجاد کمپین مذکور را معرفی سرزمین 
تیمره )منطقه ای در شهرستان خمین از توابع استان 
مرکزی( به مخاطبان و مصرف کنندگان بادی اسپینر 
در 19 فروشگاه عرضه مستقیم محصوالت این برند 
برشمرد و گفت: تمام مطالب منقوش بر لباس های 
تیمره از تمدنی حکایت می کند که می تواند به عنوان 

سفیر ایران و ایرانی در دنیا  شناخته شود. 
) گفتنی است تیمره در منطقه مابین محالت خمین 
از  یکی  و  دارد  قرار  مزاین  و  قیدو  در  گلپایگان  و 
قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در این نقطه 
یافت شده است. کهن ترین آثارتاریخی و هنری بجا 
مانده از بشرسنگ نگاره ها هستند و یکی از مهم ترین 
و شاید کامل ترین مجموعه های سنگ نگاره کشور 
سنگ  و  کتیبه ها  نمادها،  دارد،  قرار  خمین  در  که 
نگاره های تاریخی منطقه تیمره است، این نگاره ها 
که ناشی از تجربیات عینی و باورهای اعتقادی و 

فرهنگی نیاکان ما است.
بر صفحه های صخره ای سخت منطقه  با مروری 
خمین و گلپایگان در می یابیم که چگونه انسان های 
اولیه دانش و تجربه کسب شده خود را از طریق این 
نمادها به نسل های بعد از خود انتقال داده اند. شگفتی 
سنگ نگاره های تیمره در این است که گویی متعلق 
به انسان های پیشین است و گویا دست خالقانه ای 
با ابزاری پیشرفته نقوش را بر سنگ ها کشیده است.

وجود نقوش انسان های بالدار به تعداد زیاد در این 

شریعتمداری: یک معدن خاص فیروزه در نیشابور 
انتخاب کرده ایم و می خواهیم از آن معدن عکاسی 
را  نیشابور  فیروزه  رگه های  اساس  این  بر  کنیم ، 
آبی  برند  غالب  رنگ  و  دهیم  ارایه  در طرح هایمان 
بر اساس رنگ  لباس  فیروزه ای می شود و طراحی 
ما 30  بود؛ در مجموع دکوراسیون  سنگ ها خواهد 
درصد آبی فیروزه ای است تا مردم در آن فصل بادی 

اسپینر را بشناسند.
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 )Body spinner-گزارشی از برگزاری نشست خبری گروه پوشاک تن ریس) بادی اسپینر

اشاره:
نشست خبری گروه پوشاک تن ریس) بادی اسپینر(  با حضور رامین جوانرود- مدیر عامل، 
امیرفرمانیان- مدیر مالی و بازرگانی-، ترزا النسا )Teresa Lanca(- مدیرعامل شرکت پرتغالی 
Mind the Gap Agency و شریک تجاری تن ریس،  صدرا شریعتمداری- عضو تیم خلق ایده 
و مارکتینگ و خبرنگاران رسانه های مختلف خبری با هدف بیان اهداف مشترک میان دو شریک 
تجاری ایرانی و پرتغالی،  انجام پروژه های مشترک و توسعه بازار بادی اسپینر در بازارهای 
بین المللی مانند اروپا ) به طور خاص پرتغال(، روسیه و اروپا در سالن نوفل لوشاتو هتل استقالل 
برگزار شد. این مجموعه تولیدی پس از دو سال همکاري و مشارکت با شرکت های مطرح خلق 
ایده در کشور پرتغال، به سرمایه گذاری مشترک با شرکت Mind the Gap Agency می پردازد 
و تالش خود را برای تولید پوشاک طبق  استانداردهای بین المللی و نمایش توانمندی های 
صنعتگران پوشاک ایران در عرصه های جهانی به عمل می آورد. همچنین با تشکیل کمپین 
نجات تیمره، تصمیم دارد بخشی از مسئولیت های اجتماعی خود را به عنوان یک تولیدکننده 

ایرانی انجام دهد. 

عضو  شریعتمداری-  صدرا  مراسم،  ابتدای  در 
ضمن  اسپینر-  بادی  مارکتینگ  و  ایده  خلق  تیم 
خوشامدگویی به میهمانان، با اعالم این مطلب که 
قصد داریم توانمندی پوشاک ایران را به دنیا نشان 
دهیم، بیان داشت: برای اولین بار یک برند ایرانی به 
فهم و توان این موضوع رسیده که دو فصل قبل 
کشور  در  را  خود  )کانپست(  ایده  فعالیت  و  کار  از 
خود پیاده کند و درباره آن شروع به صحبت کند، 
در خارج از ایران یک چیزی که درباره مد و لباس 
موضوع است همین ایده است که دو فصل پیش 
از ارائه محصول برند ها برنامه و ایده خود را معرفی 
می کنند. به گفته شریعتمداری، در حالی  برای بهار و 
تابستان سال 96 یا سال 2017 میالدی اعالم برنامه 
می کنیم که تاکنون هیچ برندی این کار را در کشور 
انجام نداده است اما برای این کار به دانش کشور 
خودمان اکتفا نکردیم و این دانش را با خارج از کشور 
 Mind پیوند زدیم و در همین راستا با شرکت پرتغالی
مشترک،  همکاری های  انجام  هدف  و   the Gap
ارتباطاتی برقرار کرده ایم. وی، داستان تولید داخلی 
را داستان متمایزی از مطالبی که در جامعه پیرامون 
آن عنوان می شود؛ دانست و افزود: یکی از انتقادات 
تعاریف  برای  باید  که  است  این  موجود  سازنده 
شوند.  یکی  معرفی  زیرساخت هایی  جامعه،  جدید 
از مهم ترین وجه تمایزهای برندهایی فعال داخلی، 
داشتن ذهنیت )کانسپت( است که این ذهنیت باعث 
می شود برندها به رسانه ها نیازمند شوند. عضو تیم 
اعالم  اسپینر، ضمن  بادی  مارکتینگ  و  ایده  خلق 
این مطلب که وقتی یک برند فعالیت خود را آغاز 
می کند باید به تعامل با رسانه ها بپردازد، تصریح کرد: 
فقدان خبرنگاران حرفه ای در حوزه مد و لباس یکی 
از مشکالت مد و لباس کشور ماست و به اعتقاد من، 
این صنعت با 5 خبرنگار حرفه ای حوزه مد و لباس، 
متحول خواهد شد و به اصطالح جان می گیرد. وی 
ارائه توضیحاتی در مورد کانسپت آبی  در ادامه به 
فیروزه ای در مجموعه بهار و تابستان 96 بادی اسپینر 
پرداخت و گفت: در این کانسپت ، ترکیب جدیدی از 
هنرهای بومی و هنرهای مدرن با موجودیت جدید 
ارایه خواهد شد؛ ضمن این که تمام بافت ایرانی بودن 

برند حفظ می شود.
شریعتمداری اذعان داشت: تصمیم داریم در بسیاری 

گزارش
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المپیک شرکت  کاروان  مانند  جهان  کشورهای  از 
کنیم، به همین دلیل در زمستان و پاییز به سراغ 
را  کشور  دو  میان  نقاشی  حرکت  و  رفتیم  روسیه 
انتخاب کردیم، در »رویای روسیه« هنر معنوی و 

بومی ایران را انتقال می دهیم.
به گفته وی، محصوالت بادی اسپینر مانند محصوالت 

اروپایی شامل چند بخش است:
- 30 درصد تولیدات به کانسپت جدید اختصاص 

داده می شود.
بین  مشترک  تولیدی  محصوالت  درصد   70 -

همه است.
واقعیت این است که در گذشته محصول محور بودیم 

اما در حال حاضر چنین نگرشی نداریم. 
به  بادی اسپینر،  ایده و مارکتینگ  عضو تیم خلق 
فعالیت فروشگاه های بادی اسپینر و عرضه مستقیم 
محصوالت به مصرف کنندگان پرداخت و محوریت 
فعالیت این مجموعه را مصرف کننده اعالم کرد و 
گفت: تمام برنامه های آینده ما  حول محور مشتری 

خواهد بود.
شریعتمداری یادآور شد:  اولین قدم را برای جهانی 
شدن برداشته ایم به این ترتیب که یک برند ایرانی دو 

فصل زودتر کانسپت اثر را ارایه می کند.
وی تقلِب بدون فکر را موجب بدبختی یک مملکت 
دانست و گفت: 30 درصد فعالیت ما خالقانه بدون 
کپی و 70 درصد هم کپی است زیرا برند بدون کپی 

در ایران وجود ندارد!
بخش دیگر سخنرانی شریعتمداری به استفاده از تم 
سنگ فیروزه نیشابور در مجموعه 2017 بادی اسپینر 
درصد  رنگ 30  این  گفت:  وی  داشت.  اختصاص 
جدید  فصل  در  ما  شرکت های  جدیدی  مدل های 
است، یک معدن خاص فیروزه در نیشابور انتخاب 
کرده ایم و می خواهیم از آن معدن عکاسی کنیم ، بر 
این اساس رگه های فیروزه نیشابور را در طرح هایمان 
ارایه دهیم و رنگ غالب برند آبی فیروزه ای می شود و 
طراحی لباس بر اساس رنگ سنگ ها خواهد بود؛ در 
مجموع دکوراسیون ما 30 درصد آبی فیروزه ای است 

تا مردم در آن فصل بادی اسپینر را بشناسند.

کمپین نجات تیمره
رامین جوانرود- مدیرعامل- ضمن قدردانی از حضور 

خبرنگاران، به معرفی مجموعه تحت مدیریت خود 
با  سال 1386  تن ریس،  شرکت  گفت:  و  پرداخت 
همکاری تعدادی از فعاالن عرصه پوشاک راه اندازی 
خرده فروشی  ابتدا  در  مجموعه  این  فعالیت  شد. 
پوشاک بود و سپس وارد میدان تولید پوشاک شدیم. 
عنوان  با  مجموعه  ترتیب  این  به  داد:  ادامه  وی 
تن ریس شناخته شد. در آن زمان بازار هدف ما عمده 
فروشی بود اما پس از مدتی به نقطه ای رسیدیم که 
متوجه بیماری بازار پوشاک ایران شدیم به این معنی 
از  به طور مرتب  ایران  بازار پوشاک  که در سیستم 
کاالی قاچاق و عدم رسیدگی دولت، انتقاد می کنیم.

جوانرود اذعان داشت: به جرأت اعالم می کنم که 
یک بازار 80 میلیونی با توانمندی های بسیار خوبی 
هستیم ولی یکی از مشکالت اساسی این صنعت، 
وجود واسطه میان تولیدکننده و مصرف کننده است 
صنعت  رشد  روند  شدن  کند  موجب  همواره  که 
که  تولیدکنندگانی  تمام  و  شده اند  کشور  پوشاک 
به  و  کنند  کوتاه  را  واسطه ها  دستان  توانستند 
به موفقیت و رشد  نزدیک شوند،  مصرف کنندگان 
قابل توجهی رسیده اند؛ بر این اساس تن ریس نیز 
تصمیم گرفت به سوی برقراری ارتباط مستقیم با 

مصرف کننده حرکت کند. 
مدیرعامل بادی اسپینر با بیان این مطلب که صنعت 
از  خرده فروشی به علم تبدیل شد، به بهره گیری 
کانسپت ایرانی در تولیدات این مجموعه پرداخت و 
گفت: همیشه این دغدغه را داشتم که فرزندم لباسی 
بدون هویت بپوشد و یکی از دالیلی که می خواهیم 
است؛  موضوع  همین  باشد  داشته  هویت  تن ریس 
که  هستم  این  شیفته  تولیدکننده  یک  به عنوان 
تن ریس به صورت فارسی و با خط نستعلیق بر روی 
انگلیسی  معادل  به گفته وی،  نوشته شود.  لباس ها 
تن ریس  یعنی »بادی اسپینر« را به کار بردیم تا مورد 

توجه بازار جهانی باشد.
جوانرود سپس به راه اندازی اولین فروشگاه در مسکو 
پوشاک  نیاز  درصد  ترکیه 30  گفت:  و  کرد  اشاره 
این کشور روسیه را تأمین می کرد اما پس از ایجاد 
نتیجه  این  به  روسیه،  و  ترکیه  سیاسی  اختالفات 
رسیدیم که محصوالت ما از نظر کیفی، توان رفع 

نیاز مصرف کنندگان روسیه را دارد.
این صنعتگر، تمام محصوالت بادی اسپینر را برگرفته 

از زحمات و تالش های کارگران ایرانی عنوان کرد 
و گفت: نماد بز عیالمی-یکی ازکهن ترین نمادهای 
ساخته بشر در ایران و جهان- را به عنوان سمبل 
از  بخشی  به عنوان  و  برگزیده ایم  خود  لوگوی  و 
مسئولیت های اجتماعی خود به هنر و تمدن ایران 
زمین، کمپینی با نام »نجات سرزمین تیمره« را ایجاد 

کرده ایم.
وی هدف از ایجاد کمپین مذکور را معرفی سرزمین 
تیمره )منطقه ای در شهرستان خمین از توابع استان 
مرکزی( به مخاطبان و مصرف کنندگان بادی اسپینر 
در 19 فروشگاه عرضه مستقیم محصوالت این برند 
برشمرد و گفت: تمام مطالب منقوش بر لباس های 
تیمره از تمدنی حکایت می کند که می تواند به عنوان 

سفیر ایران و ایرانی در دنیا  شناخته شود. 
) گفتنی است تیمره در منطقه مابین محالت خمین 
از  یکی  و  دارد  قرار  مزاین  و  قیدو  در  گلپایگان  و 
قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در این نقطه 
یافت شده است. کهن ترین آثارتاریخی و هنری بجا 
مانده از بشرسنگ نگاره ها هستند و یکی از مهم ترین 
و شاید کامل ترین مجموعه های سنگ نگاره کشور 
سنگ  و  کتیبه ها  نمادها،  دارد،  قرار  خمین  در  که 
نگاره های تاریخی منطقه تیمره است، این نگاره ها 
که ناشی از تجربیات عینی و باورهای اعتقادی و 

فرهنگی نیاکان ما است.
بر صفحه های صخره ای سخت منطقه  با مروری 
خمین و گلپایگان در می یابیم که چگونه انسان های 
اولیه دانش و تجربه کسب شده خود را از طریق این 
نمادها به نسل های بعد از خود انتقال داده اند. شگفتی 
سنگ نگاره های تیمره در این است که گویی متعلق 
به انسان های پیشین است و گویا دست خالقانه ای 
با ابزاری پیشرفته نقوش را بر سنگ ها کشیده است.

وجود نقوش انسان های بالدار به تعداد زیاد در این 

شریعتمداری: یک معدن خاص فیروزه در نیشابور 
انتخاب کرده ایم و می خواهیم از آن معدن عکاسی 
را  نیشابور  فیروزه  رگه های  اساس  این  بر  کنیم ، 
آبی  برند  غالب  رنگ  و  دهیم  ارایه  در طرح هایمان 
بر اساس رنگ  لباس  فیروزه ای می شود و طراحی 
ما 30  بود؛ در مجموع دکوراسیون  سنگ ها خواهد 
درصد آبی فیروزه ای است تا مردم در آن فصل بادی 

اسپینر را بشناسند.
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فعال است و تاکنون با کمپانی های مختلفی از جمله 
هنری پورت در پرتغال، اریاماش، برزیل، ووی کاریو، 

برزیل و سیبل ، آمریکایی همکاری کرده ام.
به گفته النسا، خرید خارج از کشور برای اغلب مردم 
دنیا لذت بخش است اما در پرتغال، فرهنگ خرید 
به  بسیاری  گرایش  مردم  و  شده  نهادینه  پرتغالی 
خرید محصوالت تولید کشورشان دارند. برای مردم 
از  حاصل  درآمدهای  که  است  مهم  بسیار  پرتغال 
خرید تولیدات داخلی، صرف ارتقای صنعت و تولید 

این کشور شود.
وی با بیان اینکه انتقال دانش فنی ویک نقطه تماس 
بین ایران وپرتغال است،گفت: درهای بازار ایران با 
یک پتانسیل بزرگ به روی جهان باز شده؛ ایران تنها 
یک کشورنیست که به عنوان بازار نوظهور برایمان 

تعریف شده باشد ایران مهد فرهنگ است.
وی خاطر نشان کرد: شما ممکن است بپرسید چرا 
ایران را انتخاب کردم، به خاطر اینکه ایران یک قدم 
بزرگ برای رسیدن به یک مارکت بزرگ است و 
در زمان اخیر اثبات شده است که درهای این بازار 
بزرگ با یک پتانسیل بزرگ به روی جهان باز شده 
است و ایران تنها یک کشوری نیست که به عنوان 
عنوان  به  باشد  تعریف شده  برایشان  نوظهور  بازار 
کشوری پر از فرهنگ است، ایران به عنوان تولد و 
مهد فرهنگ شروع کردیم، این موضوع به عنوان 
انتقال دانش فنی و یک نقطه تماس بین ایران و 
پرتغال است این اولین قرارداد انتقال دانش فنی با 

کشور پرتغال است و این یک خط نوین است.
نظر  از  هم  پرتغال  کشور  کرد:  نشان  خاطر   وی 
تاریخی بسیار قوی و غنی است، اغلب برای مردم در 
دنیا جذاب است که از خارج از کشور خودشان خرید 
کنند اما در پرتغال یک فرهنگ جا افتاده است آن هم 
فرهنگ خرید از پرتغال؛ برای مردم آنجا اهمیت دارد 

که تولیدی که در ان کشور انجام می شود در همان 
کشور خریده شود و صرف کشور شود، برای این کار 
احتیاج به این داریم که مقداری قوی تر عمل کنیم، 
ما وجه تمایز زیادی نداریم فقط مهم این است که به 

صورت بین المللی به آن نگاه شود.
النسا خاطر نشان کرد:  االن چیزی که ما ارایه می 
دهیم یک مفهوم  است، اگر می خواهیم به عنوان 
بازار مقایسه  باید  بادی اسپنر در دنیا مطرح شویم 
این مقایسه شدن و  شود، هاکوپیان مقایسه شود، 
در حیات بودن کانسپت است، این اولین باری است 
که یک برند ایرانی می خواهد به صورت بین المللی 
محصوالت اش را عرضه کند.آدم های واقعی تبلیغی 
را درست می کنند برای آدم های واقعی، ما چیزی 
نمی گوییم که در قدم اول در کشور خودمان غیر 
است  این  اولمان  نگاه  ما  باشد.  شدن  پیاده  قابل 
که اول در مملکت خودمان مطرح شویم و بعد در 
داریم مردم خودمان هم  اعتقاد  اروپا مطرح شویم 
باید بهترین را مصرف کنند؛ هر چقدر این قدم را 
محکم تر برداریم موفق تر خواهیم بود 70، 80 درصد 

مصرف نکردن به خاطر تولیدکننده هاست.
ما  های  کانسپت  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
برای ارایه محصوالت سنگ های آبی فیروزه است، 
نیشابوری که کمتر به آن پرداخته شده است فیروزه 
ایران است یکی از المان های لوکس در جهان رنگ 
است، فیروزه ها در تمام تاج های پادشاهی استفاده 

شده است.
و  اسپینر  بادی  برند  های  لباس  درباره  النسا  ترزا 
ویژگی های آن اظهار داشت: تمرکز فصل ما در آینده 
با هوش  روزمره  لباس های  بود که  این خواهد  در 
باشند، استفاده از بادی اسپینر به عنوان یک رفتار از 
روزمره کسانی که آن را می پوشند، یعنی 24 ساعت 
در شبانه روز و هفته این لباس کار می کند، ذهنیت 

ما این است که 360 روز سال با این لباس زندگی 
کنند، تمرکز سنی 15 تا 35 سال برای زنان و مردان 
است؛ نمی شود گفت برند ایرانی است، این برند با 
زمان رایج دنیا تولید شده است، زمانی که شما برند 
بادی اسپینر را انتخاب می کنید این تن پوش باعث 
می شود که حس خوبی داشته باشید و تمام آدم های 

دیگر هم متوجه آن حس می شوند.
 ترزا النسا در مورد بازار ایران بعد از رفع تحریم ها 
گفت: آن چیزی که مردم در خارج از ایران درباره 
داریم  احتیاج  است  متفاوت  کنند  می  فکر  ایران 
که درباره این تفاوت حرف بزنیم و آنها درباره این 
تفاوت ها بدانند، با اینکه بازارهای جهانی دچار اشباع 
برند شدند همه دارند به سمت ایران و کشورهای 
نوظهوری مثل شیلی و... می آیند و از آن بهتر این 
است که آن چیزهایی که در ایران داریم را باید حفظ 

کنیم.
وی بیان داشت: حضور ما در بازار ایران فقط به انتقال 
دانش تئوریک محدود نشده و تصمیم داریم با هدف 
تبدیل شدن به برندی جهانی و بین المللی در کنار 
شریک ایرانی خود، فعالیت های مشترک  را در زمینه 

انتقال تکنولوژی توسعه دهیم.
از  بسیاری  بازار  که  مطلب  این  به  اشاره  با  النسا 
کشورها حتی آمریکا از نظر فعالیت برندهای فعال در 
حوزه فشن و پوشاک، اشباع شده است، افزود: نکته 
مورد توجه ما در بازار کشورهای نوظهور ) به خصوص 
خاورمیانه( بکر بودن فضای رقابت سالم و اقتصادی 
انجام  به  مد  صنعت  فعال  این  کشورهاست.  این 
مطالعه پیرامون بازار ایران نیز اشاره کرد و گفت: پس 
از شناخت بازار ایران متوجه شدیم که با لغو تحریم ها، 
با یک بازار بزرگ بکر و سرشار از قابلیت های رقابتی 
و تجاری مواجهیم و همین موضوع، مهم ترین انگیزه 

ما از حضور در بازار ایران به شمار می آید.
وی اذعان داشت: نگرش مردم جهان درباره ایران 
ایران  در  که  است  واقعیتی  از  متفاوت تر  بسیار 
شاهد آن هستیم بنابرابن باید درمورد توانمندی ها 
و قابلیت های این کشور بیشتر حرف بزنیم. ضمن 
صنایع  در  صنعتی  مطرح  کشورهای  اغلب  این که 
خودروسازی، مد ، داروسازی و ... به اشباع رسیده اند 
اما ایران در زمینه های مذکور، حرف های زیادی برای 
گفتن دارد که مردم دنیا باید در جریان آن قرار گیرند. 
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افزایش میزان اسیدی شدن باران ها ، این فرسایش ها 
بیشتر شده و فراوانی و سرعت تخریب در محوطه 
مشاهده  قابل  وضوح  به  تیمره  های  نگاره   سنگ 

است.(

بهر ه گیری از عناصر هنری ایران زمین
امیر فرمانیان- مدیر مالی و بازرگانی بادی اسپینر-
گسترش سیستم فروش را یکی از اهداف جدید این 
مجموعه اعالم کرد و گفت: نگاه ما در این برند از 
بازار عمده فروشی به خرده فروشی تغییر کرده و در 

سال های آینده این سیاست را دنبال خواهیم کرد. 
به گفته فرمانیان، نگاه مجموعه بادی اسپینر به هر 
و  موقعیت  اساس  بر  و  است  متفاوت  ایران  نقطه 
پیشینه فرهنگی هر منطقه محصوالت متناسب با 

آن ارایه می شود.
وی به ارائه سیستم جدید فروش در مجموعه تحت 
خود،  تولیدات  در  گفت:  و  کرد  اشاره  خود  فعالیت 
بهره گیری از عناصر هنری ایران زمین را مدنظر قرار 

داده ایم و از تئاتر و نقاشی استفاده خواهد شد. 

توانمندی باالی صنعت پوشاک ایران
مدیرعامل  شرکت   -)Teresa Lanca( ترزا النسا 
 Mind the Gap Agency- ایران را مهد فرهنگ 
و تاریخ دنیا توصیف کرد و افزود: بازار پوشاک ایران 
پتانسیل بسیار خوبی  برای رشد دارد و در آستانه ورود 

به بازارهای جهانی است، ایران شناخته می شود. 
بادی  شرکت  با  همکاری  به  اشاره  ضمن  وی 
اسپینر گفت: شاهد انعقاد اولین قرارداد انتقال دانش 

خرده فروشی ایران با پرتغال هستیم. 
النسا تصریح کرد: از یک کمپانی پرتغالی در این 
زمینه  در  است  سال   20 که  دارم  حضور  نشست 
تبلیغات در کشورهای پرتغالی زبان مثل برزیل و ... 

منطقه به چشم می خورد که شاید نشان از آرزوی 
پرواز و نقوش فرشتگان برای استمداد انسان دوران 
باستان باشد و یا انسان هایی که از کرات و سیارات 

دیگر به زمین آمده اند.
از دیگر ویژگی های شگفت انگیز این منطقه شباهت 
دیگر  قاره های  باستانی  نقش های  با  نقش ها  این 
سال  هزاران  در  که  متعددی  نقش های  زیرا  است 
پیش حکاکی  ند در قاره هایی ایجاد شده که عمر 
کشف بعضی از آنها از 500 سال فراتر    نمی رود 
این نقوش شبیه یکدیگرند که گویی کار  آنقدر  و 
یک هنرمند واحد است. در گذشته های دور هیچگاه 
یک انسان عادی قادر به مسافرت و کسب دانش و 
مهارتی شبیه به هم نبوده و طوری زندگی می کرده 
که حتی از وجود هم نیزمطلع نبوده اند تا چه رسد به 
اینکه از طرح و سبک های نقوش یکدیگر با جزئیات 
کپی برداری و تقلید کنند  و این ویژگی که هیچ دلیل 
قانع کننده ای برای آن نمی توان بیان کرد بر رمز و 

راز و مسحورکنندگی این مکان باستانی می افزاید.
با  شده  نابود  نگاره های  سنگ  از  بعضی  قدمت 
دهنده  شتاب  عمومی  سنجی  طیف  تکنولوژی 
حدود  درسال 1387  اروپایی  مطالعاتی  تیم  توسط 
هزاره پانزده قبل از میالد تخمین زده شده است اما 
عوامل انسانی در توسعه طرح های عمرانی باعث از 
بین رفتن بیش از هزاران اثر تاریخی در سنگ نگاره 
های تیمره در شهرستان خمین شده است. عوامل 
انسانی در شکل های مختلف همچون اضافه کردن 
اسامی و نوشتن یادگاری، تخریب سنگ نگاره ها با 
گمان اینکه آثار مذکور نقشه های گنج است و ربودن 
کتیبه های خطی از دیگر عوامل تهدید این آثار است.
و  گرما  سرما،  باران،  باد،  همچون  طبیعی  عوامل 
رویش گیاهان نیز درطول هزاران سال باعث تخریب 
نمونه های متعددی از این آثار شده است. باتوجه به 

مدیرعامل بادی اسپینر: همیشه این دغدغه را داشتم 
از  یکی  و  بپوشد  هویت  بدون  لباسی  فرزندم  که 
دالیلی که می خواهیم تن ریس هویت داشته باشد 
همین موضوع است؛ به عنوان یک تولیدکننده شیفته 
این هستم که تن ریس به صورت فارسی و با خط 
نستعلیق بر روی لباس ها نوشته شود. به گفته وی، 
معادل انگلیسی تن ریس  یعنی «بادی اسپینر» را به 

کار بردیم تا مورد توجه بازار جهانی باشد.
Mind the Gap Agency  ترزا النسا - مدیرعامل
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فعال است و تاکنون با کمپانی های مختلفی از جمله 
هنری پورت در پرتغال، اریاماش، برزیل، ووی کاریو، 

برزیل و سیبل ، آمریکایی همکاری کرده ام.
به گفته النسا، خرید خارج از کشور برای اغلب مردم 
دنیا لذت بخش است اما در پرتغال، فرهنگ خرید 
به  بسیاری  گرایش  مردم  و  شده  نهادینه  پرتغالی 
خرید محصوالت تولید کشورشان دارند. برای مردم 
از  حاصل  درآمدهای  که  است  مهم  بسیار  پرتغال 
خرید تولیدات داخلی، صرف ارتقای صنعت و تولید 

این کشور شود.
وی با بیان اینکه انتقال دانش فنی ویک نقطه تماس 
بین ایران وپرتغال است،گفت: درهای بازار ایران با 
یک پتانسیل بزرگ به روی جهان باز شده؛ ایران تنها 
یک کشورنیست که به عنوان بازار نوظهور برایمان 

تعریف شده باشد ایران مهد فرهنگ است.
وی خاطر نشان کرد: شما ممکن است بپرسید چرا 
ایران را انتخاب کردم، به خاطر اینکه ایران یک قدم 
بزرگ برای رسیدن به یک مارکت بزرگ است و 
در زمان اخیر اثبات شده است که درهای این بازار 
بزرگ با یک پتانسیل بزرگ به روی جهان باز شده 
است و ایران تنها یک کشوری نیست که به عنوان 
عنوان  به  باشد  تعریف شده  برایشان  نوظهور  بازار 
کشوری پر از فرهنگ است، ایران به عنوان تولد و 
مهد فرهنگ شروع کردیم، این موضوع به عنوان 
انتقال دانش فنی و یک نقطه تماس بین ایران و 
پرتغال است این اولین قرارداد انتقال دانش فنی با 

کشور پرتغال است و این یک خط نوین است.
نظر  از  هم  پرتغال  کشور  کرد:  نشان  خاطر   وی 
تاریخی بسیار قوی و غنی است، اغلب برای مردم در 
دنیا جذاب است که از خارج از کشور خودشان خرید 
کنند اما در پرتغال یک فرهنگ جا افتاده است آن هم 
فرهنگ خرید از پرتغال؛ برای مردم آنجا اهمیت دارد 

که تولیدی که در ان کشور انجام می شود در همان 
کشور خریده شود و صرف کشور شود، برای این کار 
احتیاج به این داریم که مقداری قوی تر عمل کنیم، 
ما وجه تمایز زیادی نداریم فقط مهم این است که به 

صورت بین المللی به آن نگاه شود.
النسا خاطر نشان کرد:  االن چیزی که ما ارایه می 
دهیم یک مفهوم  است، اگر می خواهیم به عنوان 
بازار مقایسه  باید  بادی اسپنر در دنیا مطرح شویم 
این مقایسه شدن و  شود، هاکوپیان مقایسه شود، 
در حیات بودن کانسپت است، این اولین باری است 
که یک برند ایرانی می خواهد به صورت بین المللی 
محصوالت اش را عرضه کند.آدم های واقعی تبلیغی 
را درست می کنند برای آدم های واقعی، ما چیزی 
نمی گوییم که در قدم اول در کشور خودمان غیر 
است  این  اولمان  نگاه  ما  باشد.  شدن  پیاده  قابل 
که اول در مملکت خودمان مطرح شویم و بعد در 
داریم مردم خودمان هم  اعتقاد  اروپا مطرح شویم 
باید بهترین را مصرف کنند؛ هر چقدر این قدم را 
محکم تر برداریم موفق تر خواهیم بود 70، 80 درصد 

مصرف نکردن به خاطر تولیدکننده هاست.
ما  های  کانسپت  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
برای ارایه محصوالت سنگ های آبی فیروزه است، 
نیشابوری که کمتر به آن پرداخته شده است فیروزه 
ایران است یکی از المان های لوکس در جهان رنگ 
است، فیروزه ها در تمام تاج های پادشاهی استفاده 

شده است.
و  اسپینر  بادی  برند  های  لباس  درباره  النسا  ترزا 
ویژگی های آن اظهار داشت: تمرکز فصل ما در آینده 
با هوش  روزمره  لباس های  بود که  این خواهد  در 
باشند، استفاده از بادی اسپینر به عنوان یک رفتار از 
روزمره کسانی که آن را می پوشند، یعنی 24 ساعت 
در شبانه روز و هفته این لباس کار می کند، ذهنیت 

ما این است که 360 روز سال با این لباس زندگی 
کنند، تمرکز سنی 15 تا 35 سال برای زنان و مردان 
است؛ نمی شود گفت برند ایرانی است، این برند با 
زمان رایج دنیا تولید شده است، زمانی که شما برند 
بادی اسپینر را انتخاب می کنید این تن پوش باعث 
می شود که حس خوبی داشته باشید و تمام آدم های 

دیگر هم متوجه آن حس می شوند.
 ترزا النسا در مورد بازار ایران بعد از رفع تحریم ها 
گفت: آن چیزی که مردم در خارج از ایران درباره 
داریم  احتیاج  است  متفاوت  کنند  می  فکر  ایران 
که درباره این تفاوت حرف بزنیم و آنها درباره این 
تفاوت ها بدانند، با اینکه بازارهای جهانی دچار اشباع 
برند شدند همه دارند به سمت ایران و کشورهای 
نوظهوری مثل شیلی و... می آیند و از آن بهتر این 
است که آن چیزهایی که در ایران داریم را باید حفظ 

کنیم.
وی بیان داشت: حضور ما در بازار ایران فقط به انتقال 
دانش تئوریک محدود نشده و تصمیم داریم با هدف 
تبدیل شدن به برندی جهانی و بین المللی در کنار 
شریک ایرانی خود، فعالیت های مشترک  را در زمینه 

انتقال تکنولوژی توسعه دهیم.
از  بسیاری  بازار  که  مطلب  این  به  اشاره  با  النسا 
کشورها حتی آمریکا از نظر فعالیت برندهای فعال در 
حوزه فشن و پوشاک، اشباع شده است، افزود: نکته 
مورد توجه ما در بازار کشورهای نوظهور ) به خصوص 
خاورمیانه( بکر بودن فضای رقابت سالم و اقتصادی 
انجام  به  مد  صنعت  فعال  این  کشورهاست.  این 
مطالعه پیرامون بازار ایران نیز اشاره کرد و گفت: پس 
از شناخت بازار ایران متوجه شدیم که با لغو تحریم ها، 
با یک بازار بزرگ بکر و سرشار از قابلیت های رقابتی 
و تجاری مواجهیم و همین موضوع، مهم ترین انگیزه 

ما از حضور در بازار ایران به شمار می آید.
وی اذعان داشت: نگرش مردم جهان درباره ایران 
ایران  در  که  است  واقعیتی  از  متفاوت تر  بسیار 
شاهد آن هستیم بنابرابن باید درمورد توانمندی ها 
و قابلیت های این کشور بیشتر حرف بزنیم. ضمن 
صنایع  در  صنعتی  مطرح  کشورهای  اغلب  این که 
خودروسازی، مد ، داروسازی و ... به اشباع رسیده اند 
اما ایران در زمینه های مذکور، حرف های زیادی برای 
گفتن دارد که مردم دنیا باید در جریان آن قرار گیرند. 
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ورزش که بسیاري از آنها با حقوق بازنشستگي زندگي 
را سپري مي کنند ندارد.

در صدا و سیما، پیشکسوتان ورزش محلي از اعراب 
ندارند

وي از صداو سیما هم گله مند است که برنامه هاي 
ورزشي آن مختص ورزشکاران جوان یعني کساني 
که هنوز مي توانند بدوند ، کشتي بگیرند، وزنه بردارند 
مشت مي زنند و... مي باشد و کمتر به پیشکسوتان 
ورزش افتخارات و مباهاتي که آنها براي ایران پدید 
آوردند توجه مي شود، گرچه پخش مسابقات فوتبال ، 
کشتي، والیبال، وزنه برداري و... براي جوانان و عدم 
گرایش آنان به اعتیاد و صد معضل دیگر مفید است اما 
گفتگو با ورزشکاران پیشکسوت مي تواند رازها و رمزها 
و پیشنهادات و عقاید جالب و جذابي را براي جوانان 

ورزشکار در پي داشته باشد .

تا چهل دهه قبل کارگر مهندس کره اي، حقوق بگیر 
ایراني ها بودند!

مهندس دلپذیریان از رکود و سقوط صنعت نساجي 
به شدت ناراحتي خود را ابراز مي کند و مي گوید: وقتي 
شنیدم کارخانجات نساجي مازندران و چیت ري و 
امثالهم به تعطیلي گراییده اند خیلي افسوس خوردم و 
بدتر از آن هجمه واردات محصوالت نساجي چیني و 
کره اي و ژاپني قلب آدم را کف کارخانه نساجي باال 
آمده اي مثل من را مي سوزاند چرا که زماني را به یاد 
مي آوریم که در اکثر کارخانجات نساجي کارگر کره اي 
و بنگالدشي و... با اسکیت از این سوي خط تولید تا 
آن سوي خط تولید مي رفتند که گره اي در نخ ریسي 
 و توقفي در ماشین آالت پدید نیاید و حتي دختران 
کره اي در استخدام واحدهاي نساجي بودند و رانندگان 
مدیرعامل واحد هاي نساجي از کره به ایران مي آمدند 
تا مرکب کارآفرینان ایراني را برانند و حاال برعکس 
و  نساجي  محصوالت  اقسام  و  انواع  شاهد  باید  ما 
قماش فاقد کیفیت و دست دوم از بنگالدش و چین و 
پاکستان و... باشیم و ایراني ها راننده کره اي ها شده اند! 

حضور در کلوپ نساجي 
از مهندس دلپذیریان به نمایندگي از سوي مهندس 
حریري دبیر کل جامعه متخصصین نساجي و مهندس 

امامي رئوف دعوت کردم تا به جمع جامعه  و کلوپ 
نساجي بپیوند و از تجربیات و ناگفته هاي خود خاصه 
براي اعضاء شیفته و مشتاق و عالقه مند کلوپ نساجي 
که حاصل تفکر و اندیشمندي مهندس سیدشجاع 
الدین امامي رئوف مدیر محترم مجله نساجي امروز 
دورهمي  پایان  در  بگوید.  سخن  آنان  براي  است، 
پیشکسوتان ورزش از ایستگاه سرسبز مترو به اتفاق 
راهي مي شویم و مهندس دلپذیریان چند ایستگاه بعد 
که مترو به طرف شمال تهران مي رفت را ترک مي کند 
با همان تواضع و فروتني و صداقتي که در چهره این 
کارگر ساده دیروز در واحد هاي نساجي ، دالور میادین 
مشتزني در داخل و خارج از کشور مدال آور ایران زمین 
و نهایتاً مهندس نساجي که اینک دوران بازنشستگي 

را طي مي کند. 

مؤخره
به اعتقاد استادان  ادبیات و نویسندگان و خبرنگاران عالم 
و دانشمند هر نوشته اي مقدمه اي دارد و موخره اي ، 
هنگامي که قصد داشتم، دست نوشته هاي خود را جمع 
و چیدمان کنم و داخل پاکت بگذارم و به مدیر ارجمند 
مجله نساجي امروز عرضه نمایم، در کنار میز کوچک 
اتاقم، ناگهان متوجه درج خبري در روزنامه همشهري 
شدم که این تیتر بر پیشاني آن حک شده بود» 2 

کارخانه در اصفهان لباس فرهنگ مي پوشند«
من نساج زاده، با نساج هاي کارکرده از آغاز تولد تا به 
حال در آغاز هفتاد و دو سالگي همیشه لباس بر تن ، 
توجه جستجو گرم بیشتر معطوف به متن و محتواي 
خبر شد و در خبر به شرح زیر به نقل از خانم نسیبه 

یزداني خبرنگار آمده بود:
»در چند سال گذشته بیش از 45 درصد از آثار معماري 
صنعتي در اصفهان تخریب شده و جاي خود را به 
اتفاق  این  اند.  داده  بدقواره  مسکوني  آپارتمان هاي 
در حالي در اصفهان رقم مي خورد که در بسیاري از 
شهرهاي جهان کارخانه هاي مترو که حتي در قلب 
و مرکز شهر بودند ، حفظ شده و به مکاني زنده و 
شده اند:  تبدیل  روز  آن  شهري  زندگي  با  متناسب 
سرنوشتي که مي توانست براي 10 بناي صنعتي در 
حاشیه زاینده رود اصفهان نیز رقم بخورد. این روزها اما 
مسئوالن خبر مي دهند بناي تاریخي صنعتي اصفهان 

شامل نساجي ، نختاب و ریسباف قرار است حفظ شود. 
تا پیش از ساخت این بناها اغلب در ساخت کارخانه ها 
از معماري سنتي استفاده مي شد، اما به تدریج تغییر 
بسیاري در ساختمان آنها به وجود آمد . گرچه برخي 
از این کارخانه ها متاثر از معماري مدرن آلمان شکل 
گرفته اند، اما در نماي آنها نشانه هاي پررنگ معماري 

ایراني مشاهده مي شود.

چرا تخریب؟
مدیر کل راه و شهرسازي استان با بیان اینکه اصفهان 
و جایگاه این شهر در دوران صنعتي موجب شکل گیري 
ساخت و سازهایي در صنعت نساجي شد، مي گوید: 
تأمین  را  اصفهان  نساجي  که  کارخانه هایي  بیشتر 
خاص  مقطع  یک  در  که  بودند  آنهایي  مي کردند، 
از دوره پهلوي اول و دوم و عمدتا با سرمایه گذاري 
بخش خصوصي شکل گرفتند. حجت اهلل غالمي 
اظهار مي کند: متأسفانه بعد از تصویب قانون حمایت 
از صنایع روند تخریب این بناهاي قدیمي آغاز شد. 
بنابراین قانون، صنایع مي توانستند کارخانه هاي واقع 
در محدوده داخلي شهرها را به بیرون از شهرها منتقل 

و زمین آنها مسکوني کنند.

تغییر کاربري ممنوع
شهرسازي  و  معماري  عالي  شوراي  فعلي  دوره  در 
دستورالعملي براي کمیسیون ماده 5 ارسال کرده است 
که براساس آن کارخانه هاي صنعتي که در داخل 
فرصت  یک  به عنوان  باید  هستند  محدوده شهرها 
براي شهر مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. مدیر کل 
راه و شهرسازي اصفهان عنوان مي کند: کارخانه های 
صنعتي در تقسیم بندي قانون حمایت از بافت هاي 
فرسوده و یکي از 5  محدوده نیازمند بهسازي محسوب 
مي شوند. غالمي از حفظ 2 بناي صنعتي باقیمانده براي 
اصفهان خبر مي دهد و مي گوید: به کمیسیون ماده 5 
پیشنهاد داده ایم مجموعه ریسباف را به عنوان یک 
فضاي شهري، فرهنگي خدماتي تصویب کند و براي 
تملک این بناي قدیمي اقدام شده است. مدیرکل راه و 
شهرسازي اصفهان از تملک کارخانه نختاب از سوي 
اداره کل راه و شهرسازي به عنوان گام دوم یاد مي کند. 

و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...  
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نزدیک به سه دهه است که به همت، امیر یاوري- 
اخیر-،  دهه   5 در  ایران  جهاني  و  ملي  مشت زن 
روزهاي سه شنبه اول هر ماه، پیشکسوتان ورزش 
دوچرخه سوار،  وزنه بردار،  کشتي گیر،  از  اعم  ایران 
فوتبالیست ، مشت زن، شطرنج باز، کاراته کار، پینگ 
نان  کارگاه  کنار  که  محلي  در  دورهم  و...  پنگ باز 
پزي امیر یاوري و پسران و برادرزادگان اوست؛ جمع 
مي شوند و با صرف ناهار و پیش غذا و دسر که همه 
هزینه هاي آن هم برعهده امیر یاوري است از خاطرات 
خود، قهرماني ها، مدال آوردن ها، استقبال هاي مردمي، 
مسئوالن  بي توجهي هاي  و  پیروزي ها  شکست ها، 
در  و  مي گویند  خارجي  و  داخلي  میادین  در  ورزش 
پاپان هم عکسي به یادگار این روز ثبت مي شود تا ماه 

دیگر.... و دیداري .... اگر عمري باقي بماند.
اگر اغراق نباشد و حمل بر خود ستائي نشود ، راقم این 
سطور از 60 سال حضور مستمر در رسانه هاي دیداري 
و شنیداري و نوشتاري سالیاني نیز در صحنه ورزش 
براي رسانه هاي نوشتاري قلم زده و به همین سبب 
با اکثر این پیشکسوتان آشنائي و رفاقت دارم؛ بر این 
اساس مدت هاست که مي خواستم از مهندس پرویز 
دلپذیریان، مردي که اینک به دهه هشتاد از بین خود 
را طي مي کند برای مجله نساجي امروز که با لطف و 
عنایت آقاي مهندس امامي رئوف  دوست جوانسال و 
اندیشمند خود، اینک پذیرفته است که رشحاتي از این 
نویسنده سالنمند را هرازگاهي در نشریه پر مخاطب 
نساجي امروز شرحي بنویسم که بي تردید خوشایند 

خوانندگان و مخاطبان این رسانه خواهد بود.
مدتهاست که با مهندس پرویز دلپذیریان ، پیشکسوت 
ورزش مشت زني هر ماه دیداري در مهمانسراي امیر 
از  او  و  دارم  مشت زني  ورزش  پیشکسوت  یاوري، 
زندگی اش در یکي از این روزها تعریف می کرد. در 
یکی از این دیدارها مجله نساجي امروز را از کیفم در 
آوردم تا آن را زیر صفحه اي مي خواستم نکته اي را 
در آن یادداشت کنم. وی وقتي مجله نساجي امروز 
را دید مشتاقانه پرسید مي شود این مجله را ورق بزنم 
و هنگامي که با دقت صفحات آن را تورق مي نمود 
از من درباره قدمت و چگونگي این نشریه که تا آن 
موقع آنرا ندیده بود پرسید، البته تا آن روز گرچه همه 
به او »مهندس« می گفتند و منهم به تبع آنها وي را 
مهندس خطاب میکردم اما ذوق و شوق او از دیدن 
مجله نساجي امروز ، مرا تهیج نمود که بپرسم علت 
عالقه ات به این مجله چیست؟ و او که بسیار محبوب و 
متواضع است برخالف رشته سنگین وزن مشتز ني که 
به قولي یک هوگ چپ او مي تواند هم اکنون امثال مرا 
ناک اوت کند خیلي آرام و شمرده گفت: من مهندس 
نساج هستم. شنیدن این حرف آن هم براي من که 
علقه و عالقه خاصی به مجله نساجي امروز دارم ، 
گرچه از سال 1345 که در نشریه تهران اکونومیست 
فعالیت داشتم در کنار استادي مثل او روانشاد مهندس 
بهشتي پور سردبیر مجله که تاریخچه نساجي ایران را 
مي نوشت، با نساجي آشنا بودم و از طرفی سبب آنکه 
خود اهل کاشانم و مادر فقیده سعیده ام نیز از کودکي و 
نوجواني و جواني تا هنگام وصلت با پدر روانشادم قالي 
مي بافت و نخ به نخ و پود به پود رشته ها را در هم   

مي تنید ، خیلي جالب و مفید بود.
 از مهندس پرویز دلپذیریان پرسیدم: به راستي مهندس 
نساج هستي؟ گفت آري و من که سوژه نابي را به 
اعتماد خویش یافته بودم از او خواستم تا چگونگي 
ماجرا را بگوید. گرچه قباًل نوشتم که او بسیار متواضع، 

محجوب و ساکت است و در جمع پیشکسوتان ورزش 
نیز کم حرف مي زند اما به لحاظ محبتي که به من دارد 

شرح زندگي اش را بیان نمود که در پي مي آید.

از کارگري ساده در چیت سازي تا..... 
پرویز دلپذیریان ابتدا در حالي که تحصیالت خود را به 
اتمام نرسانده بود به عنوان کار گر ساده در کارخانجات 
به  به کار مي شود و همزمان  چیت سازي مشغول 
احراز  تا  ادامه مي دهد  متوسطه خویش  تحصیالت 
در  را  خود  دیپلم  مزبور  کارخانه  در  تولید  مدیریت 
رشته ریاضي اخذ مي کند و به عنوان یک مشت زن در 
مسابقات داخلي و سپس خارجي نیز حضور مي یابد و 
با کسب چند مدال طال و نقره و برنز در سطح داخلي 
و بین المللي، آوازه اي را براي  خویش پدید مي آورد. 
سپس موجباتي فراهم مي گردد که در آزمون سراسري 
به  که  لحاظ عالقه اي  به  و  یابد  دانشگاه ها حضور 
نساجي داشته ، وارد دانشکده مهندسي نساجي دانشگاه 
امیرکبیر مي شود و با موفقیت کارشناسي ارشد این 
مرکز و ستاد علمي را هم کسب مي کند و تا مدارج 
باالتر چیت ري همزمان با تداوم حضور در میادین 
ورزشي و مشت زني در داخل و خارج ارتقاء       مي یابد 
را  بازنشستگي  دوران  است که  اینک چند سالي  و 

سپري مي کند.

وزارت ورزش به پیشکسوت ها توجهی نمی کند!
مهندس دلپذیریان از عدم توجه وزارت ورزش به وضع 
بیمه ورزشکاران پیشکسوت گالیه دارد و مي گوید: 
در حالي که در اروپا ، روسیه و آمریکا، به ورزشکاران 
پیشکسوت که روزي  باعث اعتال و سربلندي وطن 
خود شدند و پرچم میهنشان به خاطر کسب مدال طال 
یا نقره و حتي برنز به اهتزاز درآمد و طنین سرود کشور 
آنها محوطه سالن مسابقات  را در خارج از کشور تحت 
تاثیر قرار دارد، وزارت ورزش توجهي به پیشکسوتان 

كارگر نساجي كه زماني قهرمان مشت زني ايران، بازتاب
آسيا و جهان بود و سپس مهندس نساج شد
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ورزش که بسیاري از آنها با حقوق بازنشستگي زندگي 
را سپري مي کنند ندارد.

در صدا و سیما، پیشکسوتان ورزش محلي از اعراب 
ندارند

وي از صداو سیما هم گله مند است که برنامه هاي 
ورزشي آن مختص ورزشکاران جوان یعني کساني 
که هنوز مي توانند بدوند ، کشتي بگیرند، وزنه بردارند 
مشت مي زنند و... مي باشد و کمتر به پیشکسوتان 
ورزش افتخارات و مباهاتي که آنها براي ایران پدید 
آوردند توجه مي شود، گرچه پخش مسابقات فوتبال ، 
کشتي، والیبال، وزنه برداري و... براي جوانان و عدم 
گرایش آنان به اعتیاد و صد معضل دیگر مفید است اما 
گفتگو با ورزشکاران پیشکسوت مي تواند رازها و رمزها 
و پیشنهادات و عقاید جالب و جذابي را براي جوانان 

ورزشکار در پي داشته باشد .

تا چهل دهه قبل کارگر مهندس کره اي، حقوق بگیر 
ایراني ها بودند!

مهندس دلپذیریان از رکود و سقوط صنعت نساجي 
به شدت ناراحتي خود را ابراز مي کند و مي گوید: وقتي 
شنیدم کارخانجات نساجي مازندران و چیت ري و 
امثالهم به تعطیلي گراییده اند خیلي افسوس خوردم و 
بدتر از آن هجمه واردات محصوالت نساجي چیني و 
کره اي و ژاپني قلب آدم را کف کارخانه نساجي باال 
آمده اي مثل من را مي سوزاند چرا که زماني را به یاد 
مي آوریم که در اکثر کارخانجات نساجي کارگر کره اي 
و بنگالدشي و... با اسکیت از این سوي خط تولید تا 
آن سوي خط تولید مي رفتند که گره اي در نخ ریسي 
 و توقفي در ماشین آالت پدید نیاید و حتي دختران 
کره اي در استخدام واحدهاي نساجي بودند و رانندگان 
مدیرعامل واحد هاي نساجي از کره به ایران مي آمدند 
تا مرکب کارآفرینان ایراني را برانند و حاال برعکس 
و  نساجي  محصوالت  اقسام  و  انواع  شاهد  باید  ما 
قماش فاقد کیفیت و دست دوم از بنگالدش و چین و 
پاکستان و... باشیم و ایراني ها راننده کره اي ها شده اند! 

حضور در کلوپ نساجي 
از مهندس دلپذیریان به نمایندگي از سوي مهندس 
حریري دبیر کل جامعه متخصصین نساجي و مهندس 

امامي رئوف دعوت کردم تا به جمع جامعه  و کلوپ 
نساجي بپیوند و از تجربیات و ناگفته هاي خود خاصه 
براي اعضاء شیفته و مشتاق و عالقه مند کلوپ نساجي 
که حاصل تفکر و اندیشمندي مهندس سیدشجاع 
الدین امامي رئوف مدیر محترم مجله نساجي امروز 
دورهمي  پایان  در  بگوید.  سخن  آنان  براي  است، 
پیشکسوتان ورزش از ایستگاه سرسبز مترو به اتفاق 
راهي مي شویم و مهندس دلپذیریان چند ایستگاه بعد 
که مترو به طرف شمال تهران مي رفت را ترک مي کند 
با همان تواضع و فروتني و صداقتي که در چهره این 
کارگر ساده دیروز در واحد هاي نساجي ، دالور میادین 
مشتزني در داخل و خارج از کشور مدال آور ایران زمین 
و نهایتاً مهندس نساجي که اینک دوران بازنشستگي 

را طي مي کند. 

مؤخره
به اعتقاد استادان  ادبیات و نویسندگان و خبرنگاران عالم 
و دانشمند هر نوشته اي مقدمه اي دارد و موخره اي ، 
هنگامي که قصد داشتم، دست نوشته هاي خود را جمع 
و چیدمان کنم و داخل پاکت بگذارم و به مدیر ارجمند 
مجله نساجي امروز عرضه نمایم، در کنار میز کوچک 
اتاقم، ناگهان متوجه درج خبري در روزنامه همشهري 
شدم که این تیتر بر پیشاني آن حک شده بود» 2 

کارخانه در اصفهان لباس فرهنگ مي پوشند«
من نساج زاده، با نساج هاي کارکرده از آغاز تولد تا به 
حال در آغاز هفتاد و دو سالگي همیشه لباس بر تن ، 
توجه جستجو گرم بیشتر معطوف به متن و محتواي 
خبر شد و در خبر به شرح زیر به نقل از خانم نسیبه 

یزداني خبرنگار آمده بود:
»در چند سال گذشته بیش از 45 درصد از آثار معماري 
صنعتي در اصفهان تخریب شده و جاي خود را به 
اتفاق  این  اند.  داده  بدقواره  مسکوني  آپارتمان هاي 
در حالي در اصفهان رقم مي خورد که در بسیاري از 
شهرهاي جهان کارخانه هاي مترو که حتي در قلب 
و مرکز شهر بودند ، حفظ شده و به مکاني زنده و 
شده اند:  تبدیل  روز  آن  شهري  زندگي  با  متناسب 
سرنوشتي که مي توانست براي 10 بناي صنعتي در 
حاشیه زاینده رود اصفهان نیز رقم بخورد. این روزها اما 
مسئوالن خبر مي دهند بناي تاریخي صنعتي اصفهان 

شامل نساجي ، نختاب و ریسباف قرار است حفظ شود. 
تا پیش از ساخت این بناها اغلب در ساخت کارخانه ها 
از معماري سنتي استفاده مي شد، اما به تدریج تغییر 
بسیاري در ساختمان آنها به وجود آمد . گرچه برخي 
از این کارخانه ها متاثر از معماري مدرن آلمان شکل 
گرفته اند، اما در نماي آنها نشانه هاي پررنگ معماري 

ایراني مشاهده مي شود.

چرا تخریب؟
مدیر کل راه و شهرسازي استان با بیان اینکه اصفهان 
و جایگاه این شهر در دوران صنعتي موجب شکل گیري 
ساخت و سازهایي در صنعت نساجي شد، مي گوید: 
تأمین  را  اصفهان  نساجي  که  کارخانه هایي  بیشتر 
خاص  مقطع  یک  در  که  بودند  آنهایي  مي کردند، 
از دوره پهلوي اول و دوم و عمدتا با سرمایه گذاري 
بخش خصوصي شکل گرفتند. حجت اهلل غالمي 
اظهار مي کند: متأسفانه بعد از تصویب قانون حمایت 
از صنایع روند تخریب این بناهاي قدیمي آغاز شد. 
بنابراین قانون، صنایع مي توانستند کارخانه هاي واقع 
در محدوده داخلي شهرها را به بیرون از شهرها منتقل 

و زمین آنها مسکوني کنند.

تغییر کاربري ممنوع
شهرسازي  و  معماري  عالي  شوراي  فعلي  دوره  در 
دستورالعملي براي کمیسیون ماده 5 ارسال کرده است 
که براساس آن کارخانه هاي صنعتي که در داخل 
فرصت  یک  به عنوان  باید  هستند  محدوده شهرها 
براي شهر مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. مدیر کل 
راه و شهرسازي اصفهان عنوان مي کند: کارخانه های 
صنعتي در تقسیم بندي قانون حمایت از بافت هاي 
فرسوده و یکي از 5  محدوده نیازمند بهسازي محسوب 
مي شوند. غالمي از حفظ 2 بناي صنعتي باقیمانده براي 
اصفهان خبر مي دهد و مي گوید: به کمیسیون ماده 5 
پیشنهاد داده ایم مجموعه ریسباف را به عنوان یک 
فضاي شهري، فرهنگي خدماتي تصویب کند و براي 
تملک این بناي قدیمي اقدام شده است. مدیرکل راه و 
شهرسازي اصفهان از تملک کارخانه نختاب از سوي 
اداره کل راه و شهرسازي به عنوان گام دوم یاد مي کند. 

و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...  
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2/6 درصد اعالم کرد.
تکاپور  طرح  در  تهران  پوشاک  رسته  مدیرتوسعه 
یادآور شد: صنعت پوشاک به دلیل نیاز به نیروی 
انسانی در مراحل مختلف تولید و پس از تولید، یکی 
از صنایعی است که برای توسعه اشتغال به شدت 
مورد توجه سیاستگذاران به ویژه در کشورهایی که با 

معضل بیکاری مواجه هستند، قرار می گیرد .
مردفرد افزود: تجارب بین المللی نشان داده است 
صنعت پوشاک ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه 
اشتغال به خصوص اشتغال زنان و یا افراد با سطح 
مهارت و سواد پایین دارد. اما این صنعت به دلیل 
ماهیت اش توان افزایش سطح رفاه و یا معیشت 
و همچنین ارتقا دستمزدها را در بلند مدت ندارد، 
برای  باشد  مناسبی  سیاست  حداقل  تواند  می  اما 
مهارت  و  دانش  سطح  از  که  افرادی  بکارگماردن 
پایینی برخوردار هستند و یا نظیر زنان که به دلیل 
مسایل فرهنگی و مذهبی ناتوان از یافتن مشاغل 

دیگر هستند.
درصد   80 از  بیش  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
زنان   ، را  بنگالدش  پوشاک  صنعت  در  شاغالن 
این  در  مهم  نکته  اما  گفت:  دهند،  می  تشکیل 
و  المللی  بین  بزرگ  شرکت های  وجود  سیاست، 
قوانین و سیاست هایی است که موجب جلب و جذب 
توسعه  حال  در  کشورهای  بازار  به  شرکت ها  این 
برای بکارگیری و احداث کارگاه های بزرگ تولیدی 

پوشاک شده است.
سهم کشورها در تولید و صادرات صنعت پوشاک

وی گفت: مقایسه سهم و نقش کشورهای در حال 
توسعه و توسعه یافته در صنعت پوشاک نشان می 
دهد کشور چین به عنوان بزرگترین صادرکننده و 
از حجم کل  دنیا 34/5 درصد  پوشاک  تولیدکننده 

صادرات پوشاک دنیا را در اختیار دارد.
بزرگترین  کشور  این  همچنین  داد:  ادامه  فرد  مرد 
مواد  و  پنبه  واردکننده  بزرگترین  پنبه،  تولیدکننده 
از  بسیاری  است.  دنیا  در  پوشاک  و  نساجی  اولیه 
شرکت های بزرگ تولید کننده و صاحب نام پوشاک 
در دنیا، بخش عمده ای از محصوالت خود را در این 

کشور تولید می کنند.

واردکنندگان پوشاک
به گفته مدیر توسعه رسته پوشاک تهران در طرح 
 2015 سال  در  جهان  مختلف  کشورهای  تکاپو، 
بیش از 410 میلیارد دالر انواع پوشاک وارد کرده اند. 
در  جهان  پوشاک  واردکننده  کشورهای  مهمترین 
سال 2015 امریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه 
بودند که در مجموع بیش از 200 میلیارد دالر انواع 
پوشاک وارد کردند. 40/4 درصد از کل پوشاک وارد 
شده در جهان به این کشورها اختصاص دارد و آمریکا 
واردات پوشاک  از کل  با سهم حدود 20 درصدی 
جهان، بزرگترین مصرف کننده و واردکننده پوشاک 

جهان به شمار می رود.

برندسازی و تاثیر این پدیده در رشد بین المللی 
صنعت پوشاک

 وی گفت: براساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا 
» برند« شامل نام، عالمت، نشان، طرح یا ترکیبی از 
آنها است که برای معرفی یا تمیز دادن یک محصول 
یا خدمتی که توسط یک یا چند عرضه کننده ارایه می 
شود، به کار می رود. یکی از مطلوبیت های مشتری 
در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. در بسیاری 
از بازارها، برند هویت ویژه ای برای یک محصول می 
آفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد. 
مشتری با خرید یک محصول برند باور دارد که در 
مقابل پول خود چیز با ارزشی دریافت کرده است. 
واقعیت این است که نام تجاری، همانند سرمایه یا 
فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک 
سازمان نقش دارد. به طور خالصه نام تجاری سبب 
شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. برند هر شرکت 

یا سازمان نشان دهنده فرهنگ آن شرکت است.
وی در ادامه افزود: نگاهی اجمالی به برترین برندهای 
پوشاک جهان موید این نکته بسیار مهم است که 
هیچ کشوری بدون توجه و حمایت از برندهای داخلی 
تمامی  و  است  نداشته  صنعت  آن  در  رشدی  خود 
سیاستگذاران با تمرکز و توجه کانونی به کارآفرینان 
صاحب برند، توانسته اند به رشد، توسعه و صادرات 

دست یابند.
مردفرد گفت: در این میان کشورهایی هستند که 

با وجود تولید محصوالت در سایر کشورها، حاضر 
نیستند به هیچ عنوان برندهای تجاری خود را به 
کشورهای تولید کننده واگذار کنند و این موضوع 
نشان از ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برند در زنجیره 

ارزش تولیدات تحت لیسانس دارد.

 روند صادرات پوشاک در سطح ملی
مدیرتوسعه رسته پوشاک در طرح تکاپو می گوید، 
حجم تجارت جهانی پوشاک در سال 2013 بیش 
از 425 میلیارد دالر بوده که در همین زمان سهم 
ایران از این میزان صادرات حدود 64 میلیون دالر 
یعنی حدود 0/015 درصد بوده است.  مردفرد افزود: 
در حال حاضر براساس برآوردهای انجام شده توسط 
درصد  تقریبا40  پوشاک  صنعت  اندرکاران  دست 
تامین می  داخل  تولید  از  نیاز کشور  مورد  پوشاک 
شود و مابقی آن از طرق مختلف قانونی و به طور 
دیگر کشورها  از  قاچاق  بصورت  و  غیرقانونی  عام 
وارد می شود. به گفته وی، مقایسه میزان صادرات 
پوشاک ایران در سال های 1385 تا 1394 نشان 
می دهد در سال 1394 نسبت به سال 1385 میزان 
صادرات پوشاک ایران بیش از60 درصد کاهش یافته 
است. همچنین در مقطع زمانی محدود به سال های 
1387 و 1388 به علت سرمایه گذاری های ویژه 
و مقطعی برخی از شرکت های خصوصی و نیمه 
به سفارش  لباس  تولید  و  پوشاک  در حوزه  دولتی 
کشورهای عراق و سوریه، میزان صادرات پوشاک 
کشور به شکل غیرمتعارفی افزایش یافت اما متاسفانه 

به دالیل سیاسی و حقوقی این روند متوقف شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به کاهش ارزش 
پول ملی و افزایش نرخ ارز در سال های 1391 و 
تاثیر قرار  1392 روند واردات کاال به شدت تحت 
گرفت و باعث شد واردات پوشاک نیز نسبت به سال 
های 1389 و 1390 کاهش 80 درصدی داشته باشد.

رکود صنعت پوشاک در ایران
مرد فرد گفت: در این سال ها قیمت پوشاک وارداتی 
روند  از  نیز  داخل  تولید  محصوالت  آن  تبع  به  و 
صعودی بی سابقه ای برخوردار شد، اما با توجه به 
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بازتاب

ش از 
ك بی

ت پوشا
صنع

ى 
ى برا

ی ارز آور
صنایع نساج

کشور دارد
مدیر توسعه رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو با 
اشاره به این که صادرات صنعت پوشاک کشور 40 
درصد بیش از واردات آن است، می گوید، با وجود 
توجه ویژه مسئوالن و کارآفرینان کشور به حوزه 
نساجی، صنعت پوشاک حدود 35 درصد بیشتر از 

صنعت نساجی ارزآوری برای کشور داشته است.
نشست  در  مرد  فرد   علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
مشترک دست اندرکاران طرح تکاپو )توسعه کسب 
و  اشتغال  توسعه  معاون  با  پایدار(  واشتغال  کار  و 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کارآفرینی 
گزارشی از وضعیت فعلی صنعت پوشاک کشور و 

راهکارهای توسعه آن را ارائه داد.
وی با اشاره به طرح تکاپو که وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به عنوان یکی از راهکار های توسعه 
اشتغال در کشور باجدیت در دست مطالعه و اجرا 
توسعه  را  طرح  این  اجرای  از  اصلی  هدف  دارد، 
اشتغال پایدار در رسته های کسب  و کار منتخب در 

سطح استان ها عنوان کرد.
بر رونق  انتظار می رود اجرای طرح  افزود:  مردفرد 
به  منجر  و  باشد  اثرگذار  هدف  جوامع  اقتصادی 
توسعه کسب  و کار و در نتیجه اشتغال پایدار شود 
که به طور بدیهی ارتقا درآمد و معیشت گروه  های 

هدف را نیز به دنبال خواهد داشت.
توسعه  را  تکاپو  طرح  اجرای  از  اصلی  هدف  وی 
اشتغال  دینامیک  بهسازی  از طریق  پایدار  اشتغال 
عنوان  منتخب(  ) استان های  مناطق  سطح  در 
دینامیک  بهسازی  از  منظور  داشت:  اظهار  و  کرد 
اشتغال اقدام فعال در راستای اصالح تعامالت بین 
سیستم های کسب  و کار مختلف با یکدیگر و با سایر 
سیستم های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 

است.
به گزارش ایرنا، یکی از طرح های اشتغال که وزارت 

امید  و  تدبیر  دولت  در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار 
طرح،  این  در  است.  تکاپو  طرح  می کند،  پیگیری 
وزارتخانه درصدد است بنگاه های موجود در کشور 
که با ظرفیت پایینی تولید می کنند را ارتقا بخشد 
به  افزایی  هم  برای  را  کوچک  واحدهای  بتواند  و 

واحدهای بزرگ متصل کند.
تواند  می  که  مختلفی  های  رسته  در  طرح  این 
اشتغالزا باشد، طراحی شده است و به طور عام تاکید 

بر بنگاه های خرد و متوسط دارد.

صنعت پوشاک در جهان
وی با اشاره به این که صنعت پوشاک از جمله صنایع 
اشتغالزا در همه کشورهای جهان محسوب می شود، 
گفت: گردش مالی صنعت پوشاک در جهان ساالنه 
بطور میانگین حدود 400 میلیارد دالر است . صنعت 
نساجی 3/6 درصد و صنعت پوشاک 2/3 درصد از 

کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
مردفرد ادامه داد: در10 سال اخیر )از سال 2004 تا 
سال 2014 (، تجارت پوشاک در سطح بین المللی 
از 249 میلیارد  از 167 درصد رشد داشته و  بیش 
دالر در سال 2004 به بیش از 400 میلیارد دالر در 
سال 2014 رسیده است . این میزان رشد در حالی 
است که در طول سال های 2005 تا 2010 رکود 
و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای دنیا، 
باعث کاهش رشد اغلب صنایع شده بود، اما رشد 
صعودی صنعت پوشاک باوجود مشکالت اقتصادی 

در سطح جهان، همواره وجود داشته است.

مهم ترین کشورهای تولید کننده پوشاک
مردفرد مهمترین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده 
پوشاک جهان در سال 2015 را کشورهای چین با 
درصد،   6.6 سهم  با  بنگالدش  34.5درصد،  سهم 
ویتنام با سهم 5/4 درصد و کشور ترکیه با سهم 
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2/6 درصد اعالم کرد.
تکاپور  طرح  در  تهران  پوشاک  رسته  مدیرتوسعه 
یادآور شد: صنعت پوشاک به دلیل نیاز به نیروی 
انسانی در مراحل مختلف تولید و پس از تولید، یکی 
از صنایعی است که برای توسعه اشتغال به شدت 
مورد توجه سیاستگذاران به ویژه در کشورهایی که با 

معضل بیکاری مواجه هستند، قرار می گیرد .
مردفرد افزود: تجارب بین المللی نشان داده است 
صنعت پوشاک ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه 
اشتغال به خصوص اشتغال زنان و یا افراد با سطح 
مهارت و سواد پایین دارد. اما این صنعت به دلیل 
ماهیت اش توان افزایش سطح رفاه و یا معیشت 
و همچنین ارتقا دستمزدها را در بلند مدت ندارد، 
برای  باشد  مناسبی  سیاست  حداقل  تواند  می  اما 
مهارت  و  دانش  سطح  از  که  افرادی  بکارگماردن 
پایینی برخوردار هستند و یا نظیر زنان که به دلیل 
مسایل فرهنگی و مذهبی ناتوان از یافتن مشاغل 

دیگر هستند.
درصد   80 از  بیش  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
زنان   ، را  بنگالدش  پوشاک  صنعت  در  شاغالن 
این  در  مهم  نکته  اما  گفت:  دهند،  می  تشکیل 
و  المللی  بین  بزرگ  شرکت های  وجود  سیاست، 
قوانین و سیاست هایی است که موجب جلب و جذب 
توسعه  حال  در  کشورهای  بازار  به  شرکت ها  این 
برای بکارگیری و احداث کارگاه های بزرگ تولیدی 

پوشاک شده است.
سهم کشورها در تولید و صادرات صنعت پوشاک

وی گفت: مقایسه سهم و نقش کشورهای در حال 
توسعه و توسعه یافته در صنعت پوشاک نشان می 
دهد کشور چین به عنوان بزرگترین صادرکننده و 
از حجم کل  دنیا 34/5 درصد  پوشاک  تولیدکننده 

صادرات پوشاک دنیا را در اختیار دارد.
بزرگترین  کشور  این  همچنین  داد:  ادامه  فرد  مرد 
مواد  و  پنبه  واردکننده  بزرگترین  پنبه،  تولیدکننده 
از  بسیاری  است.  دنیا  در  پوشاک  و  نساجی  اولیه 
شرکت های بزرگ تولید کننده و صاحب نام پوشاک 
در دنیا، بخش عمده ای از محصوالت خود را در این 

کشور تولید می کنند.

واردکنندگان پوشاک
به گفته مدیر توسعه رسته پوشاک تهران در طرح 
 2015 سال  در  جهان  مختلف  کشورهای  تکاپو، 
بیش از 410 میلیارد دالر انواع پوشاک وارد کرده اند. 
در  جهان  پوشاک  واردکننده  کشورهای  مهمترین 
سال 2015 امریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه 
بودند که در مجموع بیش از 200 میلیارد دالر انواع 
پوشاک وارد کردند. 40/4 درصد از کل پوشاک وارد 
شده در جهان به این کشورها اختصاص دارد و آمریکا 
واردات پوشاک  از کل  با سهم حدود 20 درصدی 
جهان، بزرگترین مصرف کننده و واردکننده پوشاک 

جهان به شمار می رود.

برندسازی و تاثیر این پدیده در رشد بین المللی 
صنعت پوشاک

 وی گفت: براساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا 
» برند« شامل نام، عالمت، نشان، طرح یا ترکیبی از 
آنها است که برای معرفی یا تمیز دادن یک محصول 
یا خدمتی که توسط یک یا چند عرضه کننده ارایه می 
شود، به کار می رود. یکی از مطلوبیت های مشتری 
در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. در بسیاری 
از بازارها، برند هویت ویژه ای برای یک محصول می 
آفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد. 
مشتری با خرید یک محصول برند باور دارد که در 
مقابل پول خود چیز با ارزشی دریافت کرده است. 
واقعیت این است که نام تجاری، همانند سرمایه یا 
فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک 
سازمان نقش دارد. به طور خالصه نام تجاری سبب 
شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. برند هر شرکت 

یا سازمان نشان دهنده فرهنگ آن شرکت است.
وی در ادامه افزود: نگاهی اجمالی به برترین برندهای 
پوشاک جهان موید این نکته بسیار مهم است که 
هیچ کشوری بدون توجه و حمایت از برندهای داخلی 
تمامی  و  است  نداشته  صنعت  آن  در  رشدی  خود 
سیاستگذاران با تمرکز و توجه کانونی به کارآفرینان 
صاحب برند، توانسته اند به رشد، توسعه و صادرات 

دست یابند.
مردفرد گفت: در این میان کشورهایی هستند که 

با وجود تولید محصوالت در سایر کشورها، حاضر 
نیستند به هیچ عنوان برندهای تجاری خود را به 
کشورهای تولید کننده واگذار کنند و این موضوع 
نشان از ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برند در زنجیره 

ارزش تولیدات تحت لیسانس دارد.

 روند صادرات پوشاک در سطح ملی
مدیرتوسعه رسته پوشاک در طرح تکاپو می گوید، 
حجم تجارت جهانی پوشاک در سال 2013 بیش 
از 425 میلیارد دالر بوده که در همین زمان سهم 
ایران از این میزان صادرات حدود 64 میلیون دالر 
یعنی حدود 0/015 درصد بوده است.  مردفرد افزود: 
در حال حاضر براساس برآوردهای انجام شده توسط 
درصد  تقریبا40  پوشاک  صنعت  اندرکاران  دست 
تامین می  داخل  تولید  از  نیاز کشور  مورد  پوشاک 
شود و مابقی آن از طرق مختلف قانونی و به طور 
دیگر کشورها  از  قاچاق  بصورت  و  غیرقانونی  عام 
وارد می شود. به گفته وی، مقایسه میزان صادرات 
پوشاک ایران در سال های 1385 تا 1394 نشان 
می دهد در سال 1394 نسبت به سال 1385 میزان 
صادرات پوشاک ایران بیش از60 درصد کاهش یافته 
است. همچنین در مقطع زمانی محدود به سال های 
1387 و 1388 به علت سرمایه گذاری های ویژه 
و مقطعی برخی از شرکت های خصوصی و نیمه 
به سفارش  لباس  تولید  و  پوشاک  در حوزه  دولتی 
کشورهای عراق و سوریه، میزان صادرات پوشاک 
کشور به شکل غیرمتعارفی افزایش یافت اما متاسفانه 

به دالیل سیاسی و حقوقی این روند متوقف شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به کاهش ارزش 
پول ملی و افزایش نرخ ارز در سال های 1391 و 
تاثیر قرار  1392 روند واردات کاال به شدت تحت 
گرفت و باعث شد واردات پوشاک نیز نسبت به سال 
های 1389 و 1390 کاهش 80 درصدی داشته باشد.

رکود صنعت پوشاک در ایران
مرد فرد گفت: در این سال ها قیمت پوشاک وارداتی 
روند  از  نیز  داخل  تولید  محصوالت  آن  تبع  به  و 
صعودی بی سابقه ای برخوردار شد، اما با توجه به 
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تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

�و��ی � �ورد
                                        ���ت با�ند�ی پار� 

بخش هشتم

بررسي صنعت بافندگي پارچه در قرن هشتم 
هجري؛ نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در 

آن
اگرچه مغول در ایران فجایع بسیار و ظلم بي پایان 
و  نهایت بي رحمي  کرده و در خونریزي و کشتار 
مزاحمت را روا داشتند و تا امروز هنوز ملت ایران 
وحشي  بي منطق هاي  آن  بدبختي هاي  گرفتار 
مي باشد و از نعمت هاي فراوان و معلومات بي پایان 
و کتاب هایي که آن ها سوزانیدند و ثروت هاي مردم 
را چپاول کردند در تظلم است ولي یکي از بزرگترین 
اثرات خوب استیالي مغول و تشکیل دولت واحد 
تاتار، استقرار روابط مستقیم بین ممالک شرقي آسیا 
و نواحي غربي این قطعه بوده است و این ارتباط که 
حتي امروز نیز با وجود توسعه وسایل نقلیه به صورت 
عهد مغول نیست که منتج نتایج مهمي شد که اهم 

آن ها اختالط دو تمدن چیني و ایراني بود.
این دو قوم که هرکدام داراي سابقه تمدني درخشان 
بودند؛ در سایه دولت مغول و رفت  و آمد به ممالک 
را  خود  معارف  و  معلومات  از  بسیاري  یکدیگر 

صنعتگران،  زمان  این  در  کردند.  منتقل  یکدیگر 
طراحان و کارگران هنرمند ایراني از البسه و ظروف 
و نقاشي هاي چیني برداشت کرده و آثار جدیدي را 
بر روي پارچه هاي خود از طریق بافت اجرا نموده و 
نظر چیني ها، مغول ها و حکام آنها را به خود جلب 

نموده و باعث گراني بافته هاي خود شدند. 

تصویر شماره یک- نمونه هایی از ظروف دوره مغول 

مغول  دوره  ظرف  چهار  یک،  شماره  تصویر  در 
زیبا،  بسیار  اشکال  داراي  که  شده  داده  نمایش 

جالب و دیدني که هنرمند طراح پارچه از روي آن ها 
الهام گرفته و پارچه ها الوان ابریشمي جهت لباس 
و پرده هاي تزئیني براي منازل بافته است که خود 
باعث رونق پارچه بافي در این عصر بوده است. براي 
آنکه طرح پارچه جلوه اي خاص داشته باشد نمونه 
این طرح ها را به صورت تکراري در سطح منسوجات 
خود پیاده کرده و بعضي اوقات از گل هاي نیلوفر و 
سایر گل هاي تزئیني چیني و ایراني در اطراف این 
شکل ها سطح زمینه پارچه را احاطه داده و پر کرده 

و جلوه آن را چندین برابر نموده است. 
بعضي اوقات نقاشي ها و شکل ها را در روي کاشي 
منتقل مي نمودند و در معماري استفاده مي کردند 
که در تصیور شماره دو نمونه اي از کاشي هاي عهد 
مغول مشاهده می شود. همین نوع شکل در روي 
تزئین منازل و  براي  ابریشمي پرده اي  پارچه هاي 
به وسیله  ایلخاني  پادشاهان  و  کاخ هاي حکمرانان 
بافندگان ایراني در خراسان، اصفهان، کاشان، ري 
و مرو تهیه و تولید مي شد و تجار مسلمان آن ها 
مناطق دور و حدود چین  به  و  را خریداري کرده 

تاريخنساجی
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هزینه های مربوط به تامین مواد اولیه و نهاده های 
ضروری این صنعت که اغلب وارداتی هستند، صنعت 
پوشاک نه تنها رشد پایداری نداشت بلکه به علت 
رشد صعودی قیمت ها و توان پایین مصرف کننده 
در خرید کاال این صنعت نیز همانند سایر صنایع دچار 
رکود شدیدی شد و این روند تا سال 1394 همچنان 

گریبانگیر این صنعت بود.

مهمترین مقاصد صادراتی پوشاک ایران
مدیرتوسعه رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو گفت: 
کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان 
و ترکیه مهمترین مقاصد صادراتی پوشاک ایرانی در 
سال 1394 بودند که در مجموع بیش از 48 میلیون 

دالر پوشاک ایران به این کشورها صادر شد.
مردفرد افزود: عمده صادرات پوشاک ایران به این 
البسه  نوزاد،  زنانه،  مردانه،  لباس  شامل  کشورها 
و  شال  کاله،  جوراب،  شنا،  لباس  ویژه  به  ورزشی 

ژاکت است.

 سهم صادرات از نفت
بطور کلی در بهترین شرایط ممکن سهم پوشاک 
یک  به  ندرت  به  کشور  غیرنفتی  صادرات  کل  از 
درصد می رسید. سهم پایین صادرات پوشاک از یک 
طرف و آمار 60 درصدی واردات پوشاک مورد نیاز 
داخل کشور نشان دهنده ظرفیت بالقوه این صنعت 
در توسعه آن است. به گفته وی ، در میان صادرات 
به  مربوط  درصد   9 تنها  ایران،  پوشاک  و  نساجی 
این در حالی است که 62  صادرات پوشاک است. 
درصد کل صادرات نساجی و پوشاک چین مربوط 
اتحادیه  در  میزان  این  است.  پوشاک  صادرات  به 
درصد،   56 ترکیه  درصد،   49 هند  اروپا،60درصد، 
پاکستان  27درصد،  درصد،امریکا   92 بنگالدش 

34درصد و اندونزی 62.5 درصد است.

روند و وضعیت واردات پوشاک 
وی درباره واردات پوشاک گفت: عمده پوشاک در 
ایران به صورت غیررسمی و یا قاچاق وارد می شود. 
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق 

پوشاک در ایران حدود 4 میلیارد دالر برآورد می شود، 
در حالی که بر اساس آمار گمرک تنها 4 میلیون دالر 

آمار واردات رسمی کشور است.
مردفرد افزود: تعرفه واردات پوشاک 100 درصد است 
اما به دلیل اینکه در گروه 10 کاالیی قرار گرفته است 
، تعرفه آن دو برابر یعنی 200 درصد محاسبه می 
شود. تعرفه باال یکی از دالیل و انگیزه های اصلی 
برای ورود غیرقانونی این محصول به داخل کشور 
است. در حالیکه به دالیل مختلف، صنعت نساجی 
ایران، ناتوان از تامین مواد اولیه مرغوب و باکیفیت 
است ، ورود مواد اولیه پوشاک نظیر پارچه و حتی 
رویه و آستر پارچه یکی از مهمترین اقالم وارداتی 
بصورت قاچاق به شمار می روند.مهمترین مبادی 
واردات رسمی پوشاک به کشور ، کشورهای امارات 
متحده عربی، ایتالیا، هند، سوئیس و منطقه آزاد کیش 
است. به گفته مدیر توسعه رسته پوشاک تهران ، 
مالحظه روند واردات رسمی پوشاک به کشور نشان 
می دهد این روند در سال های 1386 تا 1391 ثابت 
بوده اما در سال های اخیر به دلیل باالرفتن قیمت 

ارز، کاهش قابل توجهی داشته است.
مرد فرد تاکید کرد، مطالعات میدانی نشان می دهد 
عمده پوشاک وارداتی بصورت رسمی از جمله پوشاک 
تخصصی نظیر پوشاک ورزش اسکی، کوهنوردی و 
یا لباس های کار ویژه و تخصصی است. باتوجه به 
مشخص نبودن قیمت این نوع پوشاک، واردات آن 
برای وارد کننده با وجود پرداخت حقوق و عوارض 

گمرکی باال، صرفه اقتصادی دارد.

برندینگ در صنعت پوشاک کشور 
در حال حاضر بازار مصرفی استان های پرجمعیت 
شمال غرب و غربی کشور تحت تسلط منسوجات 
تاثیر صنایع نساجی  ترکیه است.  و پوشاک کشور 
و پوشاک قدرتمند ترکیه بر بازار مصرفی ایران به 
حدی است که بر روی سبک و نوع مصرف، مصرف 

کنندگان ایرانی تاثیر به سزایی داشته است.
مرد فرد گفت: بخش مهمی از بازار پارچه تهران در 
اختیار برندهای ترکیه ای، اماراتی و دیگر کشورهای 
آسیایی است. برند تجاری بیش از 99 درصد لباس 

های وارداتی، برندهای معروف جهانی اما به صورت 
تقلبی است که با توجه به اگاه نبودن اغلب مصرف 
کنندگان داخلی، به عنوان کاالی برنددار از مقبولیت 
براساس  متاسفانه  است.  برخوردار  باالتری  بسیار 
مطالعات انجام شده نزدیک به دو سوم قشر جوان 
کشور حتی با وجود کیفیت پایین تر یا قیمت باالتر، 

پوشاک برنددار تقلبی را ترجیح می دهند.
ادامه داد: وضعیت برندینگ پوشاک در حدی  وی 
اسف بار است که بیش از 90 درصد پوشاک تولید 
داخل نیز با برندهای خارجی عرضه می شود. حتی 
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی )باکیفیت( نیز ترجیح 
می دهند با استفاده از نام های معتبر جهانی، با پوشاک 

وارداتی برنددار تقلبی، رقابت کنند.
مرد فرد گفت:در این میان اگرچه آنها در کوتاه مدت 
از مزیت مقبولیت برندهای غربی استفاده می کنند، 
اما با گذشت زمان همین تولیدکنندگان بزرگ نیز به 
مبلغان و مروجان بی نام و نشان برندهای جهانی )و 

خرده فرهنگ های همراه( آنان تبدیل می شوند.

برند یعنی هویت 
به گفته مرد فرد، پوشاک بدون برند یعنی پوشاک 
)نساجی/پوشاک/ مد  کاالی  برندینگ  هویت.  بی 
کفش( فرآیندی هزینه بر بوده و مستلزم صرف زمان، 
هزینه و تالش فراوان است. در این میان کمک و 
همکاری دولت ها و دستگاه های ذیربط نیز در ایجاد 
و تثبیت برندهای ملی ضروری است. مدیر توسعه 
رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو گفت: کشورهای 
چین، هند و ترکیه با برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
ارزش  ایجاد  برندهای ملی خود، سعی در  بر روی 
افزوده، حمایت از تولید و بازارهای داخلی و ایجاد 
فرصت های تجاری در جهان دارند. برندهای جهانی 
جزیی از سرمایه کشورها به شمار می رود و حتی بر 

روی تصویر آنها در جهان تاثیر می گذارند.
در  گذاری  سرمایه  با  کرد  تاکید  پایان  در   مردفرد 
برندینگ داخلی این فرصت فراهم خواهد شد تا به 
جای استفاده از فرهنگ وارداتی، فرهنگ و هنر غنی 
ایرانی بتدریج جایگاه خود را باز یابد و بخش مهمی از 

مسایل فرهنگی کشور حل شود.
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تهيهوتنظيم: 
مهندساکبرشيرزاده

�و��ی � �ورد
                                        ���ت با�ند�ی پار� 

بخش هشتم

بررسي صنعت بافندگي پارچه در قرن هشتم 
هجري؛ نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در 

آن
اگرچه مغول در ایران فجایع بسیار و ظلم بي پایان 
و  نهایت بي رحمي  کرده و در خونریزي و کشتار 
مزاحمت را روا داشتند و تا امروز هنوز ملت ایران 
وحشي  بي منطق هاي  آن  بدبختي هاي  گرفتار 
مي باشد و از نعمت هاي فراوان و معلومات بي پایان 
و کتاب هایي که آن ها سوزانیدند و ثروت هاي مردم 
را چپاول کردند در تظلم است ولي یکي از بزرگترین 
اثرات خوب استیالي مغول و تشکیل دولت واحد 
تاتار، استقرار روابط مستقیم بین ممالک شرقي آسیا 
و نواحي غربي این قطعه بوده است و این ارتباط که 
حتي امروز نیز با وجود توسعه وسایل نقلیه به صورت 
عهد مغول نیست که منتج نتایج مهمي شد که اهم 

آن ها اختالط دو تمدن چیني و ایراني بود.
این دو قوم که هرکدام داراي سابقه تمدني درخشان 
بودند؛ در سایه دولت مغول و رفت  و آمد به ممالک 
را  خود  معارف  و  معلومات  از  بسیاري  یکدیگر 

صنعتگران،  زمان  این  در  کردند.  منتقل  یکدیگر 
طراحان و کارگران هنرمند ایراني از البسه و ظروف 
و نقاشي هاي چیني برداشت کرده و آثار جدیدي را 
بر روي پارچه هاي خود از طریق بافت اجرا نموده و 
نظر چیني ها، مغول ها و حکام آنها را به خود جلب 

نموده و باعث گراني بافته هاي خود شدند. 

تصویر شماره یک- نمونه هایی از ظروف دوره مغول 

مغول  دوره  ظرف  چهار  یک،  شماره  تصویر  در 
زیبا،  بسیار  اشکال  داراي  که  شده  داده  نمایش 

جالب و دیدني که هنرمند طراح پارچه از روي آن ها 
الهام گرفته و پارچه ها الوان ابریشمي جهت لباس 
و پرده هاي تزئیني براي منازل بافته است که خود 
باعث رونق پارچه بافي در این عصر بوده است. براي 
آنکه طرح پارچه جلوه اي خاص داشته باشد نمونه 
این طرح ها را به صورت تکراري در سطح منسوجات 
خود پیاده کرده و بعضي اوقات از گل هاي نیلوفر و 
سایر گل هاي تزئیني چیني و ایراني در اطراف این 
شکل ها سطح زمینه پارچه را احاطه داده و پر کرده 

و جلوه آن را چندین برابر نموده است. 
بعضي اوقات نقاشي ها و شکل ها را در روي کاشي 
منتقل مي نمودند و در معماري استفاده مي کردند 
که در تصیور شماره دو نمونه اي از کاشي هاي عهد 
مغول مشاهده می شود. همین نوع شکل در روي 
تزئین منازل و  براي  ابریشمي پرده اي  پارچه هاي 
به وسیله  ایلخاني  پادشاهان  و  کاخ هاي حکمرانان 
بافندگان ایراني در خراسان، اصفهان، کاشان، ري 
و مرو تهیه و تولید مي شد و تجار مسلمان آن ها 
مناطق دور و حدود چین  به  و  را خریداري کرده 

تاريخنساجی
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قبل از چنگیزخان مغول به اقتضای زندگانی بدوی 
یک سلسله عادت و عقاید و آداب قومی داشتند که به 
علت آشنا نبودن ایشان به خط و سواد مدون نیز نبود، 
چنگیزخان بعضی از آنها را رد و غالب را باقی گذارد و 
از خود نیز احکام قواعدی بر آنها افزود و در واقع در 
آنها جنبه رسمیت داد و امر کرد که اطفال مغول خط 
اویغوری بیاموزند و احکام و قواعد فوق را در طومارها 
بنویسند و در خزانه پادشاهزادگان خاندان چنگیزی 

نگاه دارند.

اشاعه عدل و احسان و جوانمردي پرداخت، بسیاري 
از خرابي هاي ایام پدر را به عمران بالد، اشاعه عدل، 
احسان و جوانمردي پرداخت و بسیاري از خرابي هاي 
امور  زمام  چون  .مخصوصاً  کرد  مرمت  را  پدر  ایام 
کارهاي کشوري او در دست وزیر با تدبیري مثل یلو 
چوث ساي و اداره قسمت عمده ممالک او با محمود 
یلواچ و پسرش امیر مسعود بیک بود کارها به زودي 
رونق گرفت و صنعتگران و کارگران قرین آسایش 

قرار گرفتند. 

تصویر شماره 7-جلوس اوگتای در حضور شاهزادگان و 

امرای مغول

در نوع دیگر از این نوع پرده هاي ابریشمي و تزئیني 
جلوس  مي شود؛  مشاهده   7 شماره  تصویر  در  که 
امراي  و  شاهزادگان  سه  درحضور  را  قاآن  اوکتاي 
مغول نشان مي دهد که خود نوعي شاهکار در نقاشي 
آن زمان مي باشد . در این تصویر طرز قرار گرفتن امراء 
و نوع جلوس مغول و تقدیم کردن کاسه توسط تولوي 
پسر چنگیزخان مغول و ظروف منقش چلوي خان 
و در باالي تصویر نقش درخت و گل و بوته بسیار 
زیبا مي باشد که پیاده کردن چنین نقشي در پارچه از 
شاهکارهاي آن زمان مي باشد که در موزه هاي جهان 

به نمایش گذاشته شده است. 
مغوالن به سبب بی علمی و عدم معاشرت با متمدنین، 
عقاید خرافی بسیار داشتند. آنها در بین علوم به علم 
نجوم و کیمیا و ستاره شناسی عالقه بسیاری داشتند و 
شیاطین و جادو و سحر را در مجاری احوال و زندگانی 
انسان مؤثر و صاحب نفوذ می دانستند. همچنین از 

سحر و جادو بسیار می ترسیدند و هر کس را که به 
این حیله متهم می شد، به سختی مجازات می کردند. 
در »یاسانامه چنگیزی«، احکام شدیدی در برخورد 
کسانی  بود.  شده  وصف  جماعت  این  مجازات  و 
که می توانستند ملتفت سحر و جادو شوند و آنها را 
کشف و دفع کنند، جماعتی بودند که بر علم سحر 
واقف بودند و »قام« نامیده می شدند. قامان بر این 
عقیده بودند که شیاطین مسخر ایشانند و ارواح شریره 
را با آن جماعت الفتی است که به وسیله مراوده با 
شیاطین و ارواح می توانند از احوال و اوضاع خبر دهند. 
مغوالن هم به این مردم اعتقاد داشتند و در شروع 
کارها، تا موافقت قامان و منجمان را جلب نمی کردند، 
و  وسایل  از  یکی  ورزیدند.  نمی  مبادرت  امری  به 
شیوه های پیشگویی و تشخیص نیک و بد کارهای 
آنها، نظر کردن در استخوان شانه گوسفند بود. خرافه 
و جادوگری برای مغوالن به منزله عاملی بود برای 
مصون ماندن از مصایب و چشم زخم ها و ایمن ماندن 
از بالیای آسمانی و زمینی، چون رعد و برق، زلزله، 
سیل، قحطی، بیماری و ... این مقوالت یکی از ارکان 
اساسی و اصل اعتقادات دینی آنان به شمار می رفت 
و چون سراسر زندگی روزمره آنان آکنده از خرافات و 
تالش در دوری گزیدن از بالیا و دفع ارواح پلید بود، 
رؤسای روحانی آنها چون قام ها بر امور زندگی آنها 

تسلط زیادی داشتند.

یاساي چنگیز
قبل از چنگیزخان مغول به اقتضای زندگانی بدوی 
یک سلسله عادت و عقاید و آداب قومی داشتند که 
به علت آشنا نبودن ایشان به خط و سواد مدون نیز 
نبود، چنگیزخان بعضی از آنها را رد و غالب را باقی 
گذارد و از خود نیز احکام قواعدی بر آنها افزود و در 
واقع در آنها جنبه رسمیت داد و امر کرد که اطفال 
مغول خط اویغوری بیاموزند و احکام و قواعد فوق را 
در طومارها بنویسند و در خزانه پادشاهزادگان خاندان 

چنگیزی نگاه دارند.
هر یک از این احکام و قواعد را به مغولی یاسا که 
به معنی حکم و قاعده و قانون است می گویند و 
خط  به  مکتوب  طومارهای  یعنی  آنها  مجموعه 

اویغوری را که جامع جمیع احکام و آداب رسمی مغول 
بوده و چنگیزخان آنها را امضا و تصویب کرده یاسانامه 
بزرگ می خواندند و آن عبارت بوده است از دستورها 
و احکامی راجع به تعبیه لشکر و تخریب بالد و مصالح 
و  بزرگ  کارهای  به  راجع  شوری  ترتیب  و  ملک 
لشکرکشی های مهم و انواع مجازات ها و راه و رسم 
زندگانی مغول در حرکت یا اقامت و غیره و مرسوم 
چنین بود که هر وقت خانی بر تخت می نشست یا 
حادثه ای عظیم روی می نمود یا شاهزادگان جمعیتی 
می کردند یاسانامه بزرگ را مورد مطالعه قرار می دادند 
و بنای کارها بر آن می گذاشتند.یاسانامه چنگیزی در 
میان مغول فوق  العاده محترم و مقدس بوده و هیچ 
کس جرات تخطی از مضامین آن را نداشته و مغول به 
درجه ای که مسلمین به قرآن مجید احترام می گذارند 

آن را عزیز می دانسته اند. 

تصویر شماره 8-مجازات وزیر جغتای

چون مغول در حفظ قانون یا یاساي چنگیز بسیار 
دقت داشت، مجازات را یکي از پایه هاي اساس خود 
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به دست  سرشاري  سود  و  مي بردند  آن  اطراف  و 
مي آوردند. 

تصویر شماره 2- نمونه ای از کاشی های عهد مغول 

مهم ترین  از  یکي  مغول  استیالي  عهد  در 
غربي  تجار  و  بود  ابریشم  شرق  مال التجاره هاي 
با  تالش بسیار در خرید آن سعي و مبادرت مي 
و  عالي  گلیم هاي  و  قالي و سجاده  بافت  نمودند. 
و  ایران  در  ایلخانان  ابریشمي در دوره  پارچه هاي 
سایر ممالک اسالمي شرق رونق داشته و مقدار زیاد 
از آن ها به وسیله بنادر خلیج فارس به هنردوستان 
و یا توسط تجار ونیزي یا حمل مي شدند و اغلب 
یا  از روي کاشي کاري ها و  داراي نقش هایي که 

خطوط کوفي و امثالهم طراحي مي شد.

تصویر شماره 3- نمونه ای از کاشی های سلطانیه  

در تصویر شماره 3، سه نمونه از این نقش ها را که از 
روي کاشي برداشت شده نشان مي دهد. نقش هاي 
هندسي بسیار زیبا که در این شکل مجسم مي شد 
به  را  زیبایي  بسیار  خطوط  پارچه  زمینه  بافت  در 

صنعت  شاهکار  نوعي  خود  که  می کشد  تصویر 
بافندگي است که در آن زمان به وسیله دست، تارها 
را حرکت داده و نقش پارچه را به وجود مي آورند. در 
چین و یا اروپا قادر به بافت آن ها نبودند چون بسیار 

سخت و کارگربري زیادي داشت.
ولي  شد  آورده  ایران  به  چیني  طرح هاي  گرچه   
بسیار  رنگ هاي  داراي  چیني  طرح هاي  و  نقاشي 
الوان و زیبا بود که خود چیني ها چون در صنعت 
نمي توانستند  نداشتند  کافي  اطالعات  رنگرزي 
شکل هاي الوان و نقاشي هاي رنگ آمیزي شده را به 
همان زیبایي در روي پارچه پیاده کنند و این مزیت 
به وسیله  که  بود  ایراني  صنعتگران  مختص  فقط 
سماق،  گردو،  پوست  مو،  برگ  دانه،  روناس،قرمز 
اسپرک و از برگ نباتات رنگ هاي صنعتي بسیار 
دادن  دندانه  به وسیله  و  نموده  ایجاد  بادوام  و  زیبا 
رنگ آن ها ثابت و پایدار مي نمودند که سال هاي 
سال رنگ آن ها تغییر پذیر نبود و سالم مي ماند. در 
این موقع، صنعتگران دست به ابتکارات جدیدي در 
و شکل  و مجلس  زدند  ابریشمي  پرده هاي  بافت 
ایلخانان و یا مغوالن بزرگ را در روي پرده ها نقش 
دادند و در اطراف این منظره اشعار و خطوط بسیار 
زیبا را نقش دادند و طرح هاي جدیدي به روز کرده 

و مورد استفاده قرار گرفت.

تصویر شماره 4- هالکو خان  

قرار  طرز  نقش دار  ابریشمي  پرده ها  دیگر  نوع  در 
در  که  مي دادند  نشان  را  مغول  خانواده  گرفتن 
عین سادگي مهارت نقاشي و طراحي پارچه در آن 
مشاهده مي شد که بسیار نفیس و چون از جنس 
و  درخشان  بسیار  سفید  زمینه اي  با  بود  ابریشم 
خوش منظر مي گردید و مورد توجه خوانین مغول 
قرار مي گرفت . در تصویر شماره5،  خانواده تولوي 

)پسر چنگیزخان( و خانواده دیده مي شود. 

تصویر شماره 5- تولوی خان و همسرش سیورقوق تینی  

ایران  به  چین  از  شده  نقاشي  که  تصویر  این  در 
واصل شده و به دست بافنده ایراني به ظهور رسیده 
است در زمان اوگتاي قا آن دست به ابتکار جدیدي 
زدند که خان مغول را در حالي که در زیر خیمه و 
چادر و خرگاه سلطنتي بود رسم کرده و مبادرت به 

بافت پارچه نقش دار نمودند.

تصویر شماره 6- اوگتای و دو تن از فرزندانش در زیر چادر  

تصویر شماره 6،  نمونه اي از این نوع بافت و نقاشي 
است که تزئینات این چادر از تکه دوزي هاي گالیتون 
نمایان است.  قبه چادر  اطراف تصویر  در  زربفت  و 
او  عظیم  اردوي  که  سالي  هفت  مدت  در  اوگتاي 
به فتح اروپاي شرقي اشتغال داشت تمام ایام خود 
به عیش و کامراني و شراب خواري گذراند. وی  را 
چون طبیعتاً سلیم النفس و آرام بود با آبادي بالد و 
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قبل از چنگیزخان مغول به اقتضای زندگانی بدوی 
یک سلسله عادت و عقاید و آداب قومی داشتند که به 
علت آشنا نبودن ایشان به خط و سواد مدون نیز نبود، 
چنگیزخان بعضی از آنها را رد و غالب را باقی گذارد و 
از خود نیز احکام قواعدی بر آنها افزود و در واقع در 
آنها جنبه رسمیت داد و امر کرد که اطفال مغول خط 
اویغوری بیاموزند و احکام و قواعد فوق را در طومارها 
بنویسند و در خزانه پادشاهزادگان خاندان چنگیزی 

نگاه دارند.

اشاعه عدل و احسان و جوانمردي پرداخت، بسیاري 
از خرابي هاي ایام پدر را به عمران بالد، اشاعه عدل، 
احسان و جوانمردي پرداخت و بسیاري از خرابي هاي 
امور  زمام  چون  .مخصوصاً  کرد  مرمت  را  پدر  ایام 
کارهاي کشوري او در دست وزیر با تدبیري مثل یلو 
چوث ساي و اداره قسمت عمده ممالک او با محمود 
یلواچ و پسرش امیر مسعود بیک بود کارها به زودي 
رونق گرفت و صنعتگران و کارگران قرین آسایش 

قرار گرفتند. 

تصویر شماره 7-جلوس اوگتای در حضور شاهزادگان و 

امرای مغول

در نوع دیگر از این نوع پرده هاي ابریشمي و تزئیني 
جلوس  مي شود؛  مشاهده   7 شماره  تصویر  در  که 
امراي  و  شاهزادگان  سه  درحضور  را  قاآن  اوکتاي 
مغول نشان مي دهد که خود نوعي شاهکار در نقاشي 
آن زمان مي باشد . در این تصویر طرز قرار گرفتن امراء 
و نوع جلوس مغول و تقدیم کردن کاسه توسط تولوي 
پسر چنگیزخان مغول و ظروف منقش چلوي خان 
و در باالي تصویر نقش درخت و گل و بوته بسیار 
زیبا مي باشد که پیاده کردن چنین نقشي در پارچه از 
شاهکارهاي آن زمان مي باشد که در موزه هاي جهان 

به نمایش گذاشته شده است. 
مغوالن به سبب بی علمی و عدم معاشرت با متمدنین، 
عقاید خرافی بسیار داشتند. آنها در بین علوم به علم 
نجوم و کیمیا و ستاره شناسی عالقه بسیاری داشتند و 
شیاطین و جادو و سحر را در مجاری احوال و زندگانی 
انسان مؤثر و صاحب نفوذ می دانستند. همچنین از 

سحر و جادو بسیار می ترسیدند و هر کس را که به 
این حیله متهم می شد، به سختی مجازات می کردند. 
در »یاسانامه چنگیزی«، احکام شدیدی در برخورد 
کسانی  بود.  شده  وصف  جماعت  این  مجازات  و 
که می توانستند ملتفت سحر و جادو شوند و آنها را 
کشف و دفع کنند، جماعتی بودند که بر علم سحر 
واقف بودند و »قام« نامیده می شدند. قامان بر این 
عقیده بودند که شیاطین مسخر ایشانند و ارواح شریره 
را با آن جماعت الفتی است که به وسیله مراوده با 
شیاطین و ارواح می توانند از احوال و اوضاع خبر دهند. 
مغوالن هم به این مردم اعتقاد داشتند و در شروع 
کارها، تا موافقت قامان و منجمان را جلب نمی کردند، 
و  وسایل  از  یکی  ورزیدند.  نمی  مبادرت  امری  به 
شیوه های پیشگویی و تشخیص نیک و بد کارهای 
آنها، نظر کردن در استخوان شانه گوسفند بود. خرافه 
و جادوگری برای مغوالن به منزله عاملی بود برای 
مصون ماندن از مصایب و چشم زخم ها و ایمن ماندن 
از بالیای آسمانی و زمینی، چون رعد و برق، زلزله، 
سیل، قحطی، بیماری و ... این مقوالت یکی از ارکان 
اساسی و اصل اعتقادات دینی آنان به شمار می رفت 
و چون سراسر زندگی روزمره آنان آکنده از خرافات و 
تالش در دوری گزیدن از بالیا و دفع ارواح پلید بود، 
رؤسای روحانی آنها چون قام ها بر امور زندگی آنها 

تسلط زیادی داشتند.

یاساي چنگیز
قبل از چنگیزخان مغول به اقتضای زندگانی بدوی 
یک سلسله عادت و عقاید و آداب قومی داشتند که 
به علت آشنا نبودن ایشان به خط و سواد مدون نیز 
نبود، چنگیزخان بعضی از آنها را رد و غالب را باقی 
گذارد و از خود نیز احکام قواعدی بر آنها افزود و در 
واقع در آنها جنبه رسمیت داد و امر کرد که اطفال 
مغول خط اویغوری بیاموزند و احکام و قواعد فوق را 
در طومارها بنویسند و در خزانه پادشاهزادگان خاندان 

چنگیزی نگاه دارند.
هر یک از این احکام و قواعد را به مغولی یاسا که 
به معنی حکم و قاعده و قانون است می گویند و 
خط  به  مکتوب  طومارهای  یعنی  آنها  مجموعه 

اویغوری را که جامع جمیع احکام و آداب رسمی مغول 
بوده و چنگیزخان آنها را امضا و تصویب کرده یاسانامه 
بزرگ می خواندند و آن عبارت بوده است از دستورها 
و احکامی راجع به تعبیه لشکر و تخریب بالد و مصالح 
و  بزرگ  کارهای  به  راجع  شوری  ترتیب  و  ملک 
لشکرکشی های مهم و انواع مجازات ها و راه و رسم 
زندگانی مغول در حرکت یا اقامت و غیره و مرسوم 
چنین بود که هر وقت خانی بر تخت می نشست یا 
حادثه ای عظیم روی می نمود یا شاهزادگان جمعیتی 
می کردند یاسانامه بزرگ را مورد مطالعه قرار می دادند 
و بنای کارها بر آن می گذاشتند.یاسانامه چنگیزی در 
میان مغول فوق  العاده محترم و مقدس بوده و هیچ 
کس جرات تخطی از مضامین آن را نداشته و مغول به 
درجه ای که مسلمین به قرآن مجید احترام می گذارند 

آن را عزیز می دانسته اند. 

تصویر شماره 8-مجازات وزیر جغتای

چون مغول در حفظ قانون یا یاساي چنگیز بسیار 
دقت داشت، مجازات را یکي از پایه هاي اساس خود 
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مي دانست و تمام کساني که خطایي مي کردند بدون 
شک مجازات مي شدند و بعضي اوقات مجازات در 
حضور شخص ایلخانان انجام می گرفت. در تصویر 
به  مجازات  صحنه  گرفتن  قرار  حاالت   ،8 شماره 

وضوح نقاشي شده و بسیار جالب و واضح است. 
ایران در زمان مغول و تیموریان حدود خود را از طرف 
باختر تا دامنه های بخارا، سمرقند و تا شکند ادامه داد و 
حکومت تیموریان در سمرقند تمرکز داده شد. ایرانیان 
غیر از آنکه روابطي با یمن، مصر، شام و سایر بالد 
عرب داشتند؛ از قسمت غرب نیز جهت رفت و آمد 
را توسعه دادند. در این دوره نیز وسایل بافندگي اگر 
کامل نبود، اما باز هم عده از دستبافان و نساجان در 
شهرهاي اصفهان، شیراز، یزد، کرمان و شوشتر وجود 

داشتند.
هانري رنه در سفرنامه خود »از خراسان تا بختیاري« 
مي نویسد:  در قرن هفتم و هشتم، نساجي در نهایت 
کمال خود رسید و شهرت جهانگیر پیدا کرد. همه 
ساله مقداري از این پارچه هاي نفیس، به شرق واقعي 
صادر مي شد و از سایر شهرهاي ایران مثل اصفهان، 
شیراز و شوشتر پارچه هاي ابریشمي نقش دار و پنبه اي 
منقوش بافته  و به بیرون صادر مي شد. تعداد زیادي 
از منسوجات ایراني که در آن از طراحي ها بسیار جدید 
و مناسب را مي توان به طور قطع به قرن چهاردهم و 
پانزدهم نسبت داد تزئین منسوجات این دوره بیشتر 
شبیه به سبک چیني است که در زمان مغول تقاضا 
براي آن ها و اجناس و قماش چیني به قدري زیاد 
بود که نساجان ایراني اسلوب و تغیرات چیني را تقلید 
تار و پود چهره  با رنگ آمیزي نخ هاي  مي کردند و 

زیبایي به پارچه ها مي دادند. 

و  پارچه ها  تیموري  و  مغول  دوره  مینیاتورهاي  در 
لباس ها به سبک چیني کشیده شده و بافته گردیده 
که تزئین آن ها شامل اژدها و عنقا و تزئینات گل 
از قبیل شقایق و نیلوفر آبي مي باشد .گاهي تغیرات 
شکل کاماًل اسالمي بوده است. متأسفانه به علت 
عدم توجه مردم ایران به جمع آوري آثار صنعتي و اشیا 
مصنوع عهد قدیم و ناقص بودن تحقیقات علماي 
علم آثار در اروپا و آمریکا هنوز چنانچه باید معلومات 
علمي کافي براي فهم تاریخ صنایع گذشته ایران در 
دست نیست. همین قدر از بعضي اشیایي که به تدریج 
جمع آوري شده و در اروپا و امریکا موزه هاي عمومي 
یا اعیان یا ذوق از آن ها مجموعه هایي ترتیب داده اند 
به خوبي معلوم مي شود که غیر از نقاشي یک رشته 
از صنایع دیگر نیز در دوره مغول معمول بوده که آثار 
هنر دست استادان ایراني در آن ها کاماًل نمودار است. 
از مشاهده همان ها نیز کمال توجهي را که این ملت 
به ظرافت کاري و نمودن جنبه جمال و ذوق داشته اند 
مي توان دریافت اهم این صنایع کاشي کاري و ساختن 
ظروف سفالین و منبت کاري در روي در و پنجره و 
چوب و نقره کاري در روي فلزات و بافت پارچه هاي 
نفیس زربفت و ابریشم  هاي شکل دار و پرده ها مزین 
به تصاویر عاشقانه و پارچه هاي معمولي و پنبه اي و 

پشمي و ساختن اسلحه هاي عجیب و ... است. 
نسج پارچه هاي قیمتي و جذاب و با ارزش از نظر 
هنري و طراحي هاي بي مانند که از قبل از استیالي 
مغول نیز در ایران رواج کلي داشت در عهد ایلخانان 
نه تنها به حال ترقي باقي ماند بلکه رونق آن زیادتر 
و عظیم تر از پیش شد چه امراي و عمال و وزراء که 
و  هدیه  به عنوان  جنس  از  مبلغي  بایستي  هرسال 
تحفه به حضور ایلخانان بفرستند. بافت پارچه هاي 
ابریشمي  البسه  و  فاخر  لباس هاي  تهیه  و  زربفت 
نقش دار و جلب نظر کنند را در مراکز حکومت و 
قلمرو و امارت خود تشویق مي نمودند و کارخانه هاي 
بغداد،  تبریز، گرجستان،  در  کار  این  براي  متعددي 
مرو، طوس، شوشتر، شیراز، اصفهان و نیشابور وجود 
داشت و مغول در جزء پیشه وران که در ابتداي فتح 
بالد به مغولستان و قرا قروم کوچ مي دادند مخصوصًا 
عده اي از استادان و طراحان و بافندگان پارچه بافي را 

که در بافت منسوجات زرکش و زربفت و پارچه هاي 
ابریشمي پرده اي و تولیدکنندگان و خیمه و خرگاه 
اختیار  بود  زیاد  آن ها  مهارت  و  داشتند  تخصصي 
مي نمودند چنانچه در سال 629 پس از فتح تبریز 
چون مردم آن شهر براي تقدیم به او گتاي خیمه هاي 
گرانبهایي از اطلس و سمور و سنجاب تهیه شده در 
آن ها تکه دوزي هاي گالیتون کاري و نوارهاي زیباي 
زربفت بکار رفته و تزئین شده بود جماعتي را که در 
این نوع هنر و تولید استاد بودند به مغولستان به حضور 

او فرستادند و بسیار تشویق شدند. 
در عهد حکومت عطاملک جویني کارخانجات بغداد 
به واسطه تشویق او اعتبار و شهرت فوق العاده بهم 
و  و طراح  کارگر  زیادي  تعداد  که  به طوري  رسانید 
صنعتگر از شهرهاي ایران به کار گرفت. عطاملک 
داراي  عراق  در  و  بود  کریم  و  بخشنده  مردي 
مبالغي  هرسال  و  بود  عظیم  سلطنتي  دستگاهي 
هنگفت تقدیمي از پارچه هاي نفیس ایراني و زربفت 
و ابریشمي و جامه هاي بسیار زیباي زربفت و حریر به 
دربار ایلخان مي فرستاد و یک قسمت عمده از آنها 
لباس هاي فاخر ابریشمي و زربفت هاي سنگین قیمت 
و جذاب با طرح هاي نمونه و بي نظیر زمان خود بود در 
اصالح و رونق کارخانجات سعي بسیار داشت. در عهد 
ایلخاني گیخاتو و صدارت خواجه صدرالدین خالدي 
زنجاني به واسطه نایاب شدن سیم و زر لطمه بزرگي 
به بافت پارچه هاي گران بها وارد آمد و این خواجه در 
موقع رایج شدن چاو )نوعي اسکناس( دستور داد نسج 
پارچه هاي زربفت جز آنچه به ایلخان و شاهزادگان 

تعلق داشت؛ ممنوع و متوقف شد. 
در عهد غازان که بار دیگر خزانه مملکت به تدبیر 
خواجه رشید الدین  فضل ا   هلل معمور گردید؛ معامله زر 
و سیم آزاد شد و مقدار این دو فلز در ممالک ایلخاني 
رو به فراواني گذاشت؛ مجدداً بافت پارچه هاي قسمتي 
رواج گرفت و کارخانه ها مثل ایام قبل از گیخاتو دایر 
شد. در عهد اولجایتو ، اهمیت کارخانجات نساجي بغداد 
و شهرهاي دیگر تا آنجا رسیده بود که همگي در رفاه 
بودند. نسج پارچه هاي ابریشمي نیز در این ایام در 
ایران به خصوص در گیالن، خراسان، یزد و کرمان 

اهمیت فوق العاده داشت. 

در قرن هفتم و هشتم، نساجي در نهایت کمال خود 
رسید و شهرت جهانگیر پیدا کرد. همه ساله مقداري 
از این پارچه هاي نفیس، به شرق واقعي صادر مي شد 
و  شیراز  اصفهان،  مثل  ایران  شهرهاي  سایر  از  و 
پنبه اي  و  نقش دار  ابریشمي  پارچه هاي  شوشتر 
منقوش بافته  و به بیرون صادر مي شد. تعداد زیادي 
از منسوجات ایراني که در آن از طراحي ها بسیار جدید 
و مناسب را مي توان به طور قطع به قرن چهاردهم و 

پانزدهم نسبت داد

46   شماره 166    مهر 95      



وب نگار نساجی امروز

شبکه نانو نساجی 
(ستاد ویژه توسعه فناورى نانو)

@nanotexnet

علیرضا پورناصرانی
فرزانه صالحی

48

58

64

Nano Textile

Textile DB

www.nanotexnet.ir

www.nassajiemrouz.ir
@nassajiemrouz

www.textiledb.com

نساجى در وب



تولیدکنندگان نباید حساسیتی نسبت به تجارت ترجیحی با ترکیه داشته باشند 
چرا که دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ساماندهی واردات 
پوشاک است تا از تولید داخل حمایت کند. نصرالهی افزود: از اوایل سال گذشته بنا 
به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس درخواست تشکل های مربوط 
در صنف پوشاک یک کارگروه برای بررسی نحوه توسعه صنعت پوشاک تشکیل 

دادیم و راهبردهای توسعه آن را تدوین کردیم.
یکی از راهبردهای مورد درخواست نیز دستورالعمل ساماندهی واردات و جلوگیری 
از قاچاق پوشاک بود که به تازگی نهایی شد. مشاور معاونت صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، 
واحدهای تولیدی بیشتری با نام و نشان تجاری ایرانی تولیدات خود را عرضه 
کنند. تمام درخواست تولیدکنندگان مد نظر وزارتخانه قرار دارد، بنابراین سیاستی را 

اتخاذ نمی کنیم که به ضرر تولیدکنندگان ایرانی باشد.
نصرالهی اطمینان خاطر دیگری نیز به تولیدکنندگان داد و گفت: باتوجه به اینکه 
شرایط تولید در ایران از شرایط دیگر کشورهای صاحب نام در صنعت نساجی 
سخت تر است، در نظر داریم شرایط را نیز تسهیل و با دیگر کشورها برابر کنیم. این 
اطمینان را می دهم که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اشتغالزایی 

و ایجاد ارزش افزوده باال، توجه ویژه ای به بحث پوشاک کشور دارد.

نگاه ویژه ترکیه به ایران
مشاور عالی بازرگانی ایران و ترکیه با تاکید براینکه تجارت ترجیحی برای 
تولیدکنندگان پوشاک کشور نگرانی دربرندارد، اظهار کرد: به قول معروف »چشم ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید« . دنیای امروز، دنیای رقابت و حریف شناسی 

است و اگر رقیب شناسی نکنیم نمی توانیم موفق باشیم.
جالل ابراهیمی به صمت گفت: کیفیت محصوالت باید ارتقا یابد و براساس 
سلیقه مشتری تولید شود. تولیدکنندگان اگر بتوانند با کار جمعی در بخش های مد، 
طراحی و... پوشاک قوی ظاهر شوند دیگر نیازی به جلوگیری از واردات نیست، 
حتی می توان صادرات هم داشت، به طوری که ترکیه در برهه ای با بازگذاشتن 
دروازه های کشور برای ورود محصوالت نساجی توانست صنعت نساجی کشورش 
را توسعه دهد. وی ادامه داد: بیشتر پوشاکی که در ایران با برچسب ترکیه ای وجود 
دارد در چین تولید می شود و از این کشور به ایران می آید. صنعت نساجی ترکیه 
بسیار قوی است و حجم صادرات صنعت نساجی این کشور 28 میلیارد دالر است، 

به گونه ای آلمان یکی از واردکنندگان بزرگ پوشاک و پارچه از ترکیه به شمار 
می رود. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اتفاقات اخیر ترکیه 
و تغییر رییس گروه تجاری این کشور با ایران، گفت: برخی برنامه های تجاری 
میان دو کشور به تعویق افتاد اما اقدامات جدیدی که در دستور کار قرار گرفته، 

بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار خواهد بود.
به تازگی ترکیه عالوه بر رایزن بازرگانی یک رایزن ارشد نیز به ایران اعزام کرده 
که تاکنون سابقه نداشته و این امر نشانگر توجه ویژه ترکیه به تجارت با ایران 
است. به گفته ابراهیمی، نگاه ترکیه به تجارت با ایران تغییر کرده و مثبت شده 
و یکی از نشانه های آن سفر هیات بزرگ ترکیه ای به ایران بود که 15 شهریور 
در تبریز همایش مشترکی برگزار کردند و مهم ترین اتفاق حضور TOBB که 
فدراسیون اتاق ها و بورس های ترکیه است، بود. مشاور عالی بازرگانی ایران و 
ترکیه ادامه داد: سرمایه گذاری ترکیه فقط در آذربایجان شرقی بیش از یک میلیارد 
و 200 میلیون دالر اعالم شده است. وی گفت: در تجارت ترجیحی با ترکیه، 
بیشترین اقالم صادراتی ایران در حوزه کشاورزی و معدنی است و به تازگی به 
فلزات رنگی نیز توجه بیشتری شده است. ابراهیمی تصریح کرد: شناخت بازار و 
نیازهای طرفین مهم ترین مشکلی است که در حال حاضر بین ایران و ترکیه وجود 

دارد و مانع پیشرفت و توسعه تجارت دوطرف است.

صادرات با محصول مشترک
چند روز پیش نیز بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با »دورسون 
توپچی« نایب رییس اتاق تجارت استانبول دیداری داشت که در آن حجم 
تجارت ایران و ترکیه را 14 تا 15 میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: افزایش ارزش 
مبادالت به30 میلیارد دالر که در مذاکرات مقامات دو کشور نیز مورد تاکید قرار 

گرفت، می تواند در دستور کار اتاق های بازرگانی دو کشور قرار گیرد.
به گفته وی، ترکیه یکی از دو راه ارتباطی ایران با اروپا به شمار می رود و مزیت 
ایران برای این کشور موقعیت مناسب کشور ما برای ارتباط با آسیای میانه است. 
عشقی افزود: فعاالن ایرانی و ترک می توانند با بهره گیری از ظرفیت های موجود در 
زمینه سرمایه گذاری های مشترک دست به اقداماتی بزرگ بزنند. بخش عمده ای 
از ظرفیت صادراتی ایران می تواند از محل تولید مشترک حاصل شود که با این 

رویکرد، تجارت ترکیه با ایران شکلی ماندگار به خود می گیرد.
دورسون توپچی نایب رییس اتاق تجارت استانبول نیز در این دیدار گفت: آنچه 
ایران و ترکیه را به هم نزدیک کرده، مرز مشترک نیست بلکه این اعتقادات و 

فرهنگ مشترک است که دو ملت را در کنار یکدیگر قرار داده است.
وی با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت بزرگی برای گسترش تجارت است، تصریح 
کرد: امریکا و اروپا از این نظر به وضعیت اشباع رسیده اند. نایب رییس اتاق تجارت 
استانبول به موانعی که در سال های گذشته در مسیر تجارت ایران سربرآورده بود 
اشاره کرد و ادامه داد: ترکیه همواره در کنار ایران بوده است؛ ایران و ترکیه دو 
کشور مهم در خاورمیانه به شمار می روند که اگر کنار یکدیگر قرار گیرند، منشا 
اقدامات بزرگی خواهند بود و در این میان اتاق های بازرگانی می توانند بسیار موثر 

واقع شوند.
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این واحد تولیدی، بعنوان یکی از کارخانجات مادر و بزرگترین واحد تولیدی 
محصوالت نساجی شمالغرب کشور در حالی در سال 74 شروع به کار کرده است 
و در سال 83 وارد فرا بورس و در سال 91 به خریداری از بخش خصوصی واگدار 
شد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و بهره برداری از طرح توسعه آن 

شاهد افزایش ظرفیت تولید محصوالت شده است.
با حضور محمدرضا نعمت زاده، طرح توسعه کارخانجات نساجی شهرستان خوی 
با افزایش میزان تولید نخ به 6000 تن و تولید پارچه به 11 میلیون به بهره 
برداری رسید. در مراسم بهره برداری از طرح توسعه این واحد حجازی قائم مقام 
کارخانجات نساجی خوی گفت: بعد از واگذاری 93درصدی این واحد در سال 91 
به یک خریدار بخش خصوصی، هم اکنون 4 بخش ریستدگی، رنگرزی، بافندگی 

و مقدمات و ایندیگو و تکمیل در آن فعال هستند.

وی افزود: با بهره برداری از طرح توسعه این واحد، تولید بخش ریسندگی از 14 
تن در سال به 22 تن رسیده و تالش میشود تا پایان سال به 35 تن برسد ضمن 
اینکه واحدهای رنگرزی به 3 واحد و ظرفیت بخش ایندیگو با نوسازی و بهبود 

ماشین آالت از 20هزار تن به 35هزار تن افزایش پیدا کرد.
نعمت زاده در مراسم بهره برداری از طرح توسعه نساجی خوی گفت: خوی یک 
شهرستان فرهنگی محسوب می شود و می توان محصوالتی در این مورد تولید و 
صادر کرد. وی افزود: با بهره برداری از طرح توسعه نساجی می توانیم با فرآوری 
محصوالت و افزایش کیفی، صادرات این محصوالت را به کشورهای دیگر 
فعال کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت در 3 سال گذشته 
موفق شده بیش از 13هزار طرح نیمه تمام را راه اندازی کند و معتقدم با داشتن 

شهرک های صنعتی شاداب و سرحال شاهد رشد صنعت باشیم.
نعمت زاده گفت: با بهبود فضای بین المللی و دسترسی به بازارهای روز جهان و 
استفاده از فناوری های نوین میتوان شکوفایی در صنعت را دید و باعث افزایش 
بهره وری و اشتغال باشیم. وی اضافه کرد: به شخصه امیدوارم برای داشتن 
سرمایه گذاری موفق با تکیه بر منابع غیر بانکی و استفاده از منابع سهامداران وضع 

بهتری برای واحدهای صنعتی دست یافت.
این واحد تولیدی، بعنوان یکی از کارخانجات مادر و بزرگترین واحد تولیدی 
محصوالت نساجی شمالغرب کشور در حالی در سال 74 شروع به کار کرده است 
و در سال 83 وارد فرا بورس و در سال 91  به خریداری از بخش خصوصی واگدار 
شد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و بهره برداری از طرح توسعه آن 

شاهد افزایش ظرفیت تولید محصوالت شده است.

نگاه ویژه ترکیه از غرب به شرق تغییر کرده و این مهم باتوجه به شرایط ایران در 
دوران پسابرجام و پساتحریم می تواند به فرصت خوبی تبدیل شود؛ البته این نگاه، 
نگاه صرف صادراتی به ایران نیست و سرمایه گذاری مشترک و ارتقای تجارت 
دو طرف را نیز شامل می شود. پوشاک یکی از حوزه هایی است که پیش از این 
نیز آغاز تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه نگرانی هایی برای تولیدکنندگان این 
بخش ایجاد کرد؛ اما به تازگی مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آماری به صمت ارائه داد که براساس آن نباید در این زمینه نگرانی وجود 

داشته باشد چرا که نگاه ویژه دولت نیز حمایت از بخش پوشاک کشور است.

سهم اندک ترکیه
مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در تجارت 

ترجیحی با ترکیه هیچ تغییر خاصی ایجاد نشده، اظهار کرد: حجم واردات پارچه 
و پوشاک از ترکیه به اندازه ای نیست که نگرانی تولیدکنندگان را به دنبال داشته 
باشد. گلنار نصرالهی که پیش از این مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بود در گفت وگو با صمت تصریح کرد: سال گذشته 200 میلیون 
دالر واردات پارچه داشتیم که 6میلیون دالر آن از ترکیه وارد ایران شده است. وی 
با اشاره به آمار 5ماه نخست امسال، ادامه داد: در این مدت 2میلیون دالر پارچه از 

ترکیه و 126 میلیون دالر نیز از سایر کشورها وارد کردیم.
مشاور معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از فروردین 
تا مرداد امسال 14میلیون دالر واردات رسمی پوشاک داشتیم که 326 هزار 
دالر آن متعلق به ترکیه بود. به گفته وی: به طور کلی 14 میلیون دالر واردات 
رسمی پوشاک در برابر حجم باالی قاچاق این محصوالت رقم باالیی نیست و 

بهره برداری از طرح توسعه بزرگ ترین واحد نساجی در خوی با حضور وزیر صنعت

تجارت ترجیحی با ترکیه نگران کننده نیست
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تولیدکنندگان نباید حساسیتی نسبت به تجارت ترجیحی با ترکیه داشته باشند 
چرا که دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ساماندهی واردات 
پوشاک است تا از تولید داخل حمایت کند. نصرالهی افزود: از اوایل سال گذشته بنا 
به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس درخواست تشکل های مربوط 
در صنف پوشاک یک کارگروه برای بررسی نحوه توسعه صنعت پوشاک تشکیل 

دادیم و راهبردهای توسعه آن را تدوین کردیم.
یکی از راهبردهای مورد درخواست نیز دستورالعمل ساماندهی واردات و جلوگیری 
از قاچاق پوشاک بود که به تازگی نهایی شد. مشاور معاونت صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تاکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، 
واحدهای تولیدی بیشتری با نام و نشان تجاری ایرانی تولیدات خود را عرضه 
کنند. تمام درخواست تولیدکنندگان مد نظر وزارتخانه قرار دارد، بنابراین سیاستی را 

اتخاذ نمی کنیم که به ضرر تولیدکنندگان ایرانی باشد.
نصرالهی اطمینان خاطر دیگری نیز به تولیدکنندگان داد و گفت: باتوجه به اینکه 
شرایط تولید در ایران از شرایط دیگر کشورهای صاحب نام در صنعت نساجی 
سخت تر است، در نظر داریم شرایط را نیز تسهیل و با دیگر کشورها برابر کنیم. این 
اطمینان را می دهم که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اشتغالزایی 

و ایجاد ارزش افزوده باال، توجه ویژه ای به بحث پوشاک کشور دارد.

نگاه ویژه ترکیه به ایران
مشاور عالی بازرگانی ایران و ترکیه با تاکید براینکه تجارت ترجیحی برای 
تولیدکنندگان پوشاک کشور نگرانی دربرندارد، اظهار کرد: به قول معروف »چشم ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید« . دنیای امروز، دنیای رقابت و حریف شناسی 

است و اگر رقیب شناسی نکنیم نمی توانیم موفق باشیم.
جالل ابراهیمی به صمت گفت: کیفیت محصوالت باید ارتقا یابد و براساس 
سلیقه مشتری تولید شود. تولیدکنندگان اگر بتوانند با کار جمعی در بخش های مد، 
طراحی و... پوشاک قوی ظاهر شوند دیگر نیازی به جلوگیری از واردات نیست، 
حتی می توان صادرات هم داشت، به طوری که ترکیه در برهه ای با بازگذاشتن 
دروازه های کشور برای ورود محصوالت نساجی توانست صنعت نساجی کشورش 
را توسعه دهد. وی ادامه داد: بیشتر پوشاکی که در ایران با برچسب ترکیه ای وجود 
دارد در چین تولید می شود و از این کشور به ایران می آید. صنعت نساجی ترکیه 
بسیار قوی است و حجم صادرات صنعت نساجی این کشور 28 میلیارد دالر است، 

به گونه ای آلمان یکی از واردکنندگان بزرگ پوشاک و پارچه از ترکیه به شمار 
می رود. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اتفاقات اخیر ترکیه 
و تغییر رییس گروه تجاری این کشور با ایران، گفت: برخی برنامه های تجاری 
میان دو کشور به تعویق افتاد اما اقدامات جدیدی که در دستور کار قرار گرفته، 

بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار خواهد بود.
به تازگی ترکیه عالوه بر رایزن بازرگانی یک رایزن ارشد نیز به ایران اعزام کرده 
که تاکنون سابقه نداشته و این امر نشانگر توجه ویژه ترکیه به تجارت با ایران 
است. به گفته ابراهیمی، نگاه ترکیه به تجارت با ایران تغییر کرده و مثبت شده 
و یکی از نشانه های آن سفر هیات بزرگ ترکیه ای به ایران بود که 15 شهریور 
در تبریز همایش مشترکی برگزار کردند و مهم ترین اتفاق حضور TOBB که 
فدراسیون اتاق ها و بورس های ترکیه است، بود. مشاور عالی بازرگانی ایران و 
ترکیه ادامه داد: سرمایه گذاری ترکیه فقط در آذربایجان شرقی بیش از یک میلیارد 
و 200 میلیون دالر اعالم شده است. وی گفت: در تجارت ترجیحی با ترکیه، 
بیشترین اقالم صادراتی ایران در حوزه کشاورزی و معدنی است و به تازگی به 
فلزات رنگی نیز توجه بیشتری شده است. ابراهیمی تصریح کرد: شناخت بازار و 
نیازهای طرفین مهم ترین مشکلی است که در حال حاضر بین ایران و ترکیه وجود 

دارد و مانع پیشرفت و توسعه تجارت دوطرف است.

صادرات با محصول مشترک
چند روز پیش نیز بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با »دورسون 
توپچی« نایب رییس اتاق تجارت استانبول دیداری داشت که در آن حجم 
تجارت ایران و ترکیه را 14 تا 15 میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: افزایش ارزش 
مبادالت به30 میلیارد دالر که در مذاکرات مقامات دو کشور نیز مورد تاکید قرار 

گرفت، می تواند در دستور کار اتاق های بازرگانی دو کشور قرار گیرد.
به گفته وی، ترکیه یکی از دو راه ارتباطی ایران با اروپا به شمار می رود و مزیت 
ایران برای این کشور موقعیت مناسب کشور ما برای ارتباط با آسیای میانه است. 
عشقی افزود: فعاالن ایرانی و ترک می توانند با بهره گیری از ظرفیت های موجود در 
زمینه سرمایه گذاری های مشترک دست به اقداماتی بزرگ بزنند. بخش عمده ای 
از ظرفیت صادراتی ایران می تواند از محل تولید مشترک حاصل شود که با این 

رویکرد، تجارت ترکیه با ایران شکلی ماندگار به خود می گیرد.
دورسون توپچی نایب رییس اتاق تجارت استانبول نیز در این دیدار گفت: آنچه 
ایران و ترکیه را به هم نزدیک کرده، مرز مشترک نیست بلکه این اعتقادات و 

فرهنگ مشترک است که دو ملت را در کنار یکدیگر قرار داده است.
وی با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت بزرگی برای گسترش تجارت است، تصریح 
کرد: امریکا و اروپا از این نظر به وضعیت اشباع رسیده اند. نایب رییس اتاق تجارت 
استانبول به موانعی که در سال های گذشته در مسیر تجارت ایران سربرآورده بود 
اشاره کرد و ادامه داد: ترکیه همواره در کنار ایران بوده است؛ ایران و ترکیه دو 
کشور مهم در خاورمیانه به شمار می روند که اگر کنار یکدیگر قرار گیرند، منشا 
اقدامات بزرگی خواهند بود و در این میان اتاق های بازرگانی می توانند بسیار موثر 

واقع شوند.
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گرفتن مبارزه با ورود بی رویه محصوالت نساجی از راه های قانونی و قاچاق از 
سوی دولت، می توان عالوه بر رونق گرفتن خط تولید واحدهای نساجی استان 
و کشور و افزایش کیفیت محصول تولیدی برای رقابت با محصوالت مشابه، 

امید فراوانی به تولید بیشتر دراین واحدها داشت. 
تنوع سازی و تولید محصول با توجه به سلیقه بازار ازجمله ابرازی است که در 
بازاریابی و بازارسازی محصوالت نساجی نقش اساسی را برعهده دارد و می تواند 
در به دست آوردن بازاراهای هدف نقش بسزایی داشته باشد. زارعی در این باره 
گفت: در سال های گذشته متاسفانه واحدهای نساجی استان در این زمینه ها 
گام های موثری برنداشته اند و همین امر باعث شده تولیدات آنها رقابت پذیری 
چندانی نداشته باشد. البته در چند سال اخیر تالش های فراوانی برای ایجاد 
واحدهای تحقیق و توسعه )آرانددی( و تولید محصول رقابت پذیر در بازارهای 
هدف از سوی صاحبان صنایع استان انجام شده که در صورت تحقق می تواند 

در آینده ای نزدیک کمک فراوانی به توسعه بازار صنعت نساجی استان کند.

 ضرورت ایجاد نظام صنعتی در صنایع نساجی
براساس سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک که به تازگی به تصویب رسیده، 
مقرر شده ایران در افق 1404 به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و 
رتبه پنجاهم جهان )با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه با 

توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید( برسد.
رییس هیات مدیره یکی از شرکت های تولیدکننده  نساجی با بیان این مطلب 
اظهار کرد: کشور هم اکنون 10سال از سند چشم انداز 20ساله )افق1404( عقب 
مانده، تحقق برنامه های تعریف شده امری بدیهی و امکان پذیر است حتی اگر 
براساس زمانبندی، این برنامه محقق نشود شروع آن بهتر از توقفی است که 

تاکنون داشته ایم. 
عواملی که در محقق شدن برنامه ها براساس زمانبندی موثر و کارساز است و 
به عنوان مبانی اصولی و پایه به شمار می رود و اجرای برنامه را ثبات می بخشد، 
نحوه کارکرد عناصر تشکیل دهنده آن برنامه با هم است که باید از یک قاعده 

و نظم پیروی کنند و عالوه بر داشتن نظم، پشتوانه قانونی نیز داشته باشند.
غالمرضا بهبهانی افزود: به استناد قانون ایجاد نظام صنعتی در ماده 153 که 
قانونگذار آن را در برنامه پنجم توسعه کشور دیده و با توجه به پیشینه نساجی که 
بعد از نفت قدیمی ترین صنعت کشور به شمار می رود و براساس سند راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور که به تازگی تصویب و ابالغ شده، نساجی 
به عنوان یکی از 7 صنعت استراتژیک تعریف شده که در صورت ایجاد نظام 
صنعتی در صنایع نساجی و پوشاک عالوه بر ارتقای این صنعت به مقام نخست 

صنایع استراتژیک کشور، می توان آن را الگوی سایر صنایع مطرح کرد. 
برای تحقق این امر در البرز انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی در پیگیری 
پیرامون مسائل، مشکالت و معضالت مشترک فرااستانی در سال 93 و انعکاس 
آن به تمام انجمن های کشوری، موضوع پیگیری های مشترک فرااستانی در 

قالب تشکیالت ملی پیشنهاد شد که با توجه به اعالم موافقت انجمن تخصصی 
صنایع همگن نساجی آذربایجان شرقی به عنوان نخستین انجمن و قدیمی ترین 
انجمن صنایع همگن کشوری منتهی به برگزاری نشست مشترک، تنظیم 

تفاهمنامه همکاری و صدور بیانیه مشترک شد.

 البرز دارای ظرفیتی بزرگ برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع نساجی
البرز با داشتن پیشینه طوالنی در صنعت نساجی و وجود زیرساخت های الزم 
می تواند نقش موثر و مفیدی در تحقق اهداف پیش بینی شده در سند راهبردی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در حوزه نساجی و پوشاک داشته باشد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی البرز با بیان این مطلب اظهار 
کرد: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز عالوه بر ده ها واحد 
صنفی کوچک و بزرگ تولیدی پوشاک که در شهرها و محدوده های شهری 
استان فعال هستند و قابلیت تبدیل به واحد صنعتی را دارند، هم اکنون بیش از 
196 واحد صنعتی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک از سوی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان مجوز فعالیت دریافت کرده اند. 
با درنظر گرفتن زیرساخت های موجود، نقاط قوت و قابلیت های این استان و 
برنامه پیشنهادی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی البرز که در راستای 
سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک کشور است، می توان صنعت نساجی و 

پوشاک استان را دوباره به دوران طالیی آن بازگرداند.
یداهلل مالمیر با اشاره به این موضوع ادامه داد: بر این اساس، به منظور تسریع 
و تسهیل امور صاحبان صنایع گروه نساجی در استان و با هدف بهبود محیط 
کسب و کار و فراهم شدن شرایط الزم برای تولید و تجارت با قدرت رقابت و 
افزایش توان صادراتی صنایع نساجی در عرصه تولید منسوجات و پوشاک، این 
انجمن مصمم است در راستای سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور 
و از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع نساجی استان با 
مشارکت بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی، موضوع ساماندهی و احیای 

صنعت نساجی و پوشاک در البرز را آغاز کند. 
و ساماندهی  تجمیع  افزود:  البرز  تجارت  و  معدن  خانه صنعت،  نایب رییس 
استان  از شهرک های صنعتی  خارج  که  پوشاک  و  نساجی  گروه  واحدهای 
استقرار دارند، می تواند فرآیند تولید و تجارت را در این عرصه بهبود بخشیده و با 
کاهش هزینه های تولید، امکان رقابت پذیری، افزایش کیفیت، توسعه صادرات و 
همچنین شرایط الزم برای احداث واحدهای جدید به منظور ایجاد فرصت های 
جدید شغلی فراهم کند که این امر عالوه بر افزایش تولید، رونق اقتصادی 

مناسبی را برای استان به همراه خواهد داشت. 
سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک ایران، نساجی را یک صنعت استراتژیک 
اعالم کرده و مقرر شده با جذب و هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
)داخلی و خارجی( و با توسعه این صنعت، به میزان 200هزار نفر دیگر تا سال 

1404 در صنعت نساجی و پوشاک کشور اشتغال ایجاد شود.
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آمار ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز نشان از صدور 196 
پروانه بهره برداری از واحد تولیدی نساجی در این استان دارد که در مجموع 
توانسته برای بیش از 3 هزار و 100 نفر به صورت مستقیم و حدود 12 هزار نفر 

به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کند.
واحدهایی که 10درصد آنها تعطیل یا غیرفعال بوده و 90درصد آنها با توانمندی 
30 تا 40درصدی درحال فعالیت هستند. صنایع نساجی البرز برای بیش از 3هزار 
نفر به صورت مستقیم و حدود 12هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد 
کرده اند اما به دلیل نبود صادرات مستقیم از این استان، زحمات آنها هیچ گونه 

ارزآوری را شامل نشده و فقط بازارهای داخلی را دربر می گیرند.
گفتنی است، این صنعت با مشکالت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، وجود 
کاالهای مشابه قاچاق و نمونه های چینی و نبود امکان رقابت با این محصوالت 
مشابه در بازارهای داخلی و کمبود فناوری نساجی در استان روبه رو است. معاون 
صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز در گفت وگو با صمت با 
اشاره به آمار واحدهای فعال، نیمه تعطیل و تعطیل این استان که بیانگر تعطیلی 
10درصد این واحدهاست، می گوید: سایر واحدها که حدود 90درصد واحدهای 
تولیدی صنایع نساجی را دربر می گیرد فعال یا در حالت نیمه فعال به سر می برند. 
مجید امامی پور با اشاره به اینکه سیاست کلی توسعه صنایع در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت وجود دارد که شامل صنایع نساجی البرز نیز می شود، ابراز 
کرد: با برنامه ریزی های مختلفی که برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
انجام شده توسعه صنایع استان به ویژه صنایع نساجی به شکل جدی در دست 

اقدام است.
وی به اشتغالزایی بیش از 3هزار نفر در صنایع نساجی استان اشاره کرد و گفت: 
این صنعت برای حدود 12هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده 
این در حالی است که در زمینه محصوالت تولیدی صنایع نساجی به صورت 

مستقیم صادراتی انجام نمی شود و محصوالت تولیدی این صنایع به وسیله 
شرکت های خارجی ازجمله ترکیه خریداری شده و با نام همان کشورها در 
بازارهای داخلی یا کشورهای هدفی که آنها درنظر می گیرند به فروش می رسد 

و همین امر باعث شده ارزآوری مناسبی نصیب استان نشود. 
متاسفانه تصور برخی از مردم بر این مبنا که جنس خارجی کیفیت بهتری 
نسبت به نمونه داخلی دارد باعث شده محصول داخلی با وجود کیفیت مطلوبی 
که به نسبت کاالی مشابه دارد با اقبال کمتری روبه رو شود. این درحالی است 
که بیشتر محصوالت خارجی موجود در بازارهای داخلی، تولید کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی داخلی بوده و فقط برچسب یا نشان آن خارجی است که 
این امر عالوه بر ضربه زدن به بازار و تولید داخلی، دلسردی تولیدکنندگان را به 

همراه خواهد داشت. 
امامی پور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را یکی از دالیل رکود و مشکل 
در این صنعت عنوان کرد و افزود: وجود کاالهای مشابه قاچاق و نمونه های 
چینی و نبود امکان رقابت با این محصوالت در بازارهای داخلی و پایین بودن 
فناوری نساجی در استان از دیگر مشکالتی است که این صنعت با آن دست 
و پنجه نرم می کند. با این حال پایین آوردن سود تسهیالت از سوی بانک ها 

کمک فراوانی به صنعت نساجی برای تولید می کند.
با وجود این پرداخت تسهیالت و پایین آوردن بهره آن از سوی بانک ها می تواند 
به تامین نقدینگی و دراختیار گذاشتن سرمایه ثابت صنعت نساجی البرز برای 
تولید کمک فراوانی کند و در کنار روند روزآمدی تجهیزات و فناوری، می توان 

تولید محصول باکیفیت و رقابت پذیر را در این واحدها سرعت بخشید.

تنوع سازی و تولید محصول با توجه به سلیقه بازار
استانداردهای استقرار و بهره برداری از واحدهای تولیدی نساجی در البرز از 
قابلیت های بسیاری برخوردار است. توانمندی هایی که رییس خانه صنعت و 
معدن البرز به آن اشاره کرد و افزود: نساجی ازجمله صنایعی است که نیازمند 
گردش مالی ویژه ای برای پویایی در تولید و صادرات محصول است. نقدینگی 
که به دلیل نقدی نبودن و مدت دار بودن دریافتی واحدهای تولیدی نساجی 
باعث کاهش سرمایه در گردش آنها برای تولید بیشتر و در ادامه رقابت پذیر 
محصول در بازارهای هدف شده که باید با همکاری و همراهی بانک ها برای 

ارائه تسهیالت مورد نظر این صنعت مهم را یاری کرد. 
رقابت پذیری محصول و به دست آوردن بازارهای هدف در صنعت نساجی با 
توجه به رقبای تولیدی که هم اکنون در سطح داخلی و بازارهای منطقه ای و 

فرامنطقه ای وجود دارد بسیار مهم و ضروری است.
احمد زارعی با اشاره به این موضوع ادامه داد: با توجه به در دستور کار قرار 
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گرفتن مبارزه با ورود بی رویه محصوالت نساجی از راه های قانونی و قاچاق از 
سوی دولت، می توان عالوه بر رونق گرفتن خط تولید واحدهای نساجی استان 
و کشور و افزایش کیفیت محصول تولیدی برای رقابت با محصوالت مشابه، 

امید فراوانی به تولید بیشتر دراین واحدها داشت. 
تنوع سازی و تولید محصول با توجه به سلیقه بازار ازجمله ابرازی است که در 
بازاریابی و بازارسازی محصوالت نساجی نقش اساسی را برعهده دارد و می تواند 
در به دست آوردن بازاراهای هدف نقش بسزایی داشته باشد. زارعی در این باره 
گفت: در سال های گذشته متاسفانه واحدهای نساجی استان در این زمینه ها 
گام های موثری برنداشته اند و همین امر باعث شده تولیدات آنها رقابت پذیری 
چندانی نداشته باشد. البته در چند سال اخیر تالش های فراوانی برای ایجاد 
واحدهای تحقیق و توسعه )آرانددی( و تولید محصول رقابت پذیر در بازارهای 
هدف از سوی صاحبان صنایع استان انجام شده که در صورت تحقق می تواند 

در آینده ای نزدیک کمک فراوانی به توسعه بازار صنعت نساجی استان کند.

 ضرورت ایجاد نظام صنعتی در صنایع نساجی
براساس سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک که به تازگی به تصویب رسیده، 
مقرر شده ایران در افق 1404 به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و 
رتبه پنجاهم جهان )با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری همراه با 

توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید( برسد.
رییس هیات مدیره یکی از شرکت های تولیدکننده  نساجی با بیان این مطلب 
اظهار کرد: کشور هم اکنون 10سال از سند چشم انداز 20ساله )افق1404( عقب 
مانده، تحقق برنامه های تعریف شده امری بدیهی و امکان پذیر است حتی اگر 
براساس زمانبندی، این برنامه محقق نشود شروع آن بهتر از توقفی است که 

تاکنون داشته ایم. 
عواملی که در محقق شدن برنامه ها براساس زمانبندی موثر و کارساز است و 
به عنوان مبانی اصولی و پایه به شمار می رود و اجرای برنامه را ثبات می بخشد، 
نحوه کارکرد عناصر تشکیل دهنده آن برنامه با هم است که باید از یک قاعده 

و نظم پیروی کنند و عالوه بر داشتن نظم، پشتوانه قانونی نیز داشته باشند.
غالمرضا بهبهانی افزود: به استناد قانون ایجاد نظام صنعتی در ماده 153 که 
قانونگذار آن را در برنامه پنجم توسعه کشور دیده و با توجه به پیشینه نساجی که 
بعد از نفت قدیمی ترین صنعت کشور به شمار می رود و براساس سند راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور که به تازگی تصویب و ابالغ شده، نساجی 
به عنوان یکی از 7 صنعت استراتژیک تعریف شده که در صورت ایجاد نظام 
صنعتی در صنایع نساجی و پوشاک عالوه بر ارتقای این صنعت به مقام نخست 

صنایع استراتژیک کشور، می توان آن را الگوی سایر صنایع مطرح کرد. 
برای تحقق این امر در البرز انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی در پیگیری 
پیرامون مسائل، مشکالت و معضالت مشترک فرااستانی در سال 93 و انعکاس 
آن به تمام انجمن های کشوری، موضوع پیگیری های مشترک فرااستانی در 

قالب تشکیالت ملی پیشنهاد شد که با توجه به اعالم موافقت انجمن تخصصی 
صنایع همگن نساجی آذربایجان شرقی به عنوان نخستین انجمن و قدیمی ترین 
انجمن صنایع همگن کشوری منتهی به برگزاری نشست مشترک، تنظیم 

تفاهمنامه همکاری و صدور بیانیه مشترک شد.

 البرز دارای ظرفیتی بزرگ برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع نساجی
البرز با داشتن پیشینه طوالنی در صنعت نساجی و وجود زیرساخت های الزم 
می تواند نقش موثر و مفیدی در تحقق اهداف پیش بینی شده در سند راهبردی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در حوزه نساجی و پوشاک داشته باشد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی البرز با بیان این مطلب اظهار 
کرد: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز عالوه بر ده ها واحد 
صنفی کوچک و بزرگ تولیدی پوشاک که در شهرها و محدوده های شهری 
استان فعال هستند و قابلیت تبدیل به واحد صنعتی را دارند، هم اکنون بیش از 
196 واحد صنعتی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک از سوی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان مجوز فعالیت دریافت کرده اند. 
با درنظر گرفتن زیرساخت های موجود، نقاط قوت و قابلیت های این استان و 
برنامه پیشنهادی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی البرز که در راستای 
سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک کشور است، می توان صنعت نساجی و 

پوشاک استان را دوباره به دوران طالیی آن بازگرداند.
یداهلل مالمیر با اشاره به این موضوع ادامه داد: بر این اساس، به منظور تسریع 
و تسهیل امور صاحبان صنایع گروه نساجی در استان و با هدف بهبود محیط 
کسب و کار و فراهم شدن شرایط الزم برای تولید و تجارت با قدرت رقابت و 
افزایش توان صادراتی صنایع نساجی در عرصه تولید منسوجات و پوشاک، این 
انجمن مصمم است در راستای سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور 
و از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع نساجی استان با 
مشارکت بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی، موضوع ساماندهی و احیای 

صنعت نساجی و پوشاک در البرز را آغاز کند. 
و ساماندهی  تجمیع  افزود:  البرز  تجارت  و  معدن  خانه صنعت،  نایب رییس 
استان  از شهرک های صنعتی  خارج  که  پوشاک  و  نساجی  گروه  واحدهای 
استقرار دارند، می تواند فرآیند تولید و تجارت را در این عرصه بهبود بخشیده و با 
کاهش هزینه های تولید، امکان رقابت پذیری، افزایش کیفیت، توسعه صادرات و 
همچنین شرایط الزم برای احداث واحدهای جدید به منظور ایجاد فرصت های 
جدید شغلی فراهم کند که این امر عالوه بر افزایش تولید، رونق اقتصادی 

مناسبی را برای استان به همراه خواهد داشت. 
سند راهبردی صنایع نساجی و پوشاک ایران، نساجی را یک صنعت استراتژیک 
اعالم کرده و مقرر شده با جذب و هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
)داخلی و خارجی( و با توسعه این صنعت، به میزان 200هزار نفر دیگر تا سال 

1404 در صنعت نساجی و پوشاک کشور اشتغال ایجاد شود.

 51 شماره 166    مهر 95  



برخی از فصل ها تامین آن برای تولیدکنندگان دشواری هایی دارد. نکته دیگر 
که در موقع بافت و تولید اهمیت زیادی دارد تراکم تار و پود در بافت است، 
زیرا تراکم غیرمطلوب در تار و پود حوله )تراکم زیاد یا کم( باعث می شود بعد از 
شست وشو از کیفیت آب گیری و ظرافت حوله کاسته شود. مرغوب ترین رنگ ها 
برای تولید حوله »یندانترین« است که بسیار گران بوده و چنانچه از این رنگ 
در نخ حوله استفاده شود، پس از چندین سال شست وشو با مواد شیمیایی هیچ 
تغییری نمی کند. عمده کارخانه های حوله بافی ایران به دلیل گران بودن رنگ و 
رنگرزی مشکل آن، از این رنگ استفاده نمی کنند، البته چند واحد تولیدی که 
قصد دارند در بازارهای جهانی حضور پررنگی داشته باشند اکنون توانسته اند از 

این محصوالت در تولید حوله استفاده کنند.

بی رقیب در کیفیت
ایران در تولید حوله بیش از 5 دهه پیشینه دارد و اکنون برخی از تولیدکنندگان به 
دستاوردهای مناسبی رسیده اند که سبب شده در برخی از شاخص ها تولیدکنندگان 
از استانداردهای جهانی نیز جلو بزنند. با وجود این، به دلیل باالبودن هزینه 
تولید در ایران برخی از این ظرفیت ها آزاد نمی شود و تولیدکنندگان مجبورند به 

شیوه های گذشته تولید را ادامه دهند.
علیرضا همتی، کارشناس نساجی، درباره این صنعت در کشور به صمت گفت: 
»تولیدکنندگان ایرانی ظرفیت های بسیاری در تولید این محصول دارند اما 

متاسفانه برخی از موانع باعث شده تمام این ظرفیت ها آزاد نشود. «
وی با اشاره به اینکه هزینه های تولید اکنون بزرگترین مانع تولیدکنندگان ایرانی 
برای حضور در بازارهای جهانی است، گفت: »هزینه های تولید در ایران از 
بسیاری کشورها باالتر است و متاسفانه این موضوع باعث شده تولیدات ایران 
به لحاظ قیمت رقابت پذیری کمتری داشته باشد. البته این در حالی است که 
تولیدات ایران به لحاظ کیفیت در برخی از واحدهای تولیدی در دنیا رقیب نداشته 
و اکنون هم صادرات مناسبی وجود دارد. با وجود این، این موضوع برای یک 
یا دو واحد تولیدی است و عمده واحدها با مشکل باال بودن هزینه تولید درگیر 

هستند. «
این کارشناس نساجی و تولید حوله با اشاره به اینکه جذب آب یکی از مهم ترین 
شاخص های کیفیت تولید حوله است، گفت: »براساس استانداردهای جهانی 
حوله های مرغوب باید حداکثر در 4 ثانیه آب را جذب کند. این در حالی است 
که برخی از واحدهای تولیدی در داخل کشور توانسته اند این زمان را یک ثانیه 

کاهش داده و به 3 ثانیه برسانند. «

ماشینیسم و رونق اشتغال غیرمستقیم
در سال های گذشته بسیاری از کارخانه های حوله بافی و خیاطی صنعتی وجود 
داشت که برای دوزندگان اشتغالزایی می کرد. این در حالی است که اکنون ماشین 
جای انسان را گرفته و اشتغالزایی مستقیم واحدهای تولیدی کاهش یافته است. 

با وجود این، آسیبی به اشتغالزایی وارد نمی شود و بیش از اشتغال مستقیمی که از 
بین رفته در صورت رونق اقتصادی، اشتغال غیرمستقیم به وجود می آید.

همتی با اشاره به اینکه چرخ کاری و دوزندگی یکی از مهم ترین مراحل تولید 
این محصول است، گفت: »با اینکه در ایران دوزندگان ماهری وجود داشت اما 
امروزه ماشین آالت مدرن جای آنها را گرفته و دوزندگی بیشتر با ماشین آالت 

تمام اتوماتیک است.«
این کارشناس نساجی و تولید حوله با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی شاید به دلیل 
استفاده از ماشین آالت کاهش یافته باشد اما به طور کل این طور نیست، گفت: 
»در صورتی که این صنعت در کشور رشد مناسبی داشته باشد، ظرفیت های 
اشتغالزایی بسیاری ایجاد خواهد شد. استفاده از ماشین آالت به معنی کاهش 
اشتغالزایی نیست. شاید به ظاهر در داخل کارخانه ها اشتغالزایی کاهش یابد اما 
این موضوع باعث می شود رونق اقتصادی ایجاد شده و به دنبال آن، اشتغالزایی 

غیرمستقیم افزایش یابد.«

نیازمند حمایت 
حمایت و مصرف کاالی باکیفیت داخلی از موضوعاتی است که هم در اقتصاد 
مقاومتی بر آن تاکید شده و هم مسئوالن اقتصادی پیوسته بر آن اصرار دارند. 
مصرف این کاالها عالوه بر اینکه سبب افزایش اشتغالزایی و ارزش افزوده در 
کشور می شود، از خروج ارز و واردات جلوگیری می کند. به عبارتی، مصرف 
کاالی داخلی راهی برای جلوگیری از خروج سرمایه و رونق صنعتی در داخل 
کشور است. با وجود این، هنوز هم در برخی از موارد متقاضیان داخلی ترجیح 
می دهند از محصوالت بی کیفیت خارجی استفاده و به محصوالت داخلی پشت 
کنند. مژگان سرشار، کارشناس تولید حوله در کشور با اشاره به اینکه بزرگترین 
مشکل تولید حوله در ایران نبود متقاضی محصول داخلی است، به صمت گفت: 
»با اینکه برخی از واحدهای تولیدی در داخل کشور توانسته اند به دانش فنی در 
تولید این محصول دست یابند، هنوز از کاالهای تولید داخل استقبال چندانی 

نمی شود.«
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد محصوالت خارجی گران تر و بی کیفیت تر 
از محصوالت داخلی هستند، گفت: »تولیدات داخل در بسیاری از موارد می تواند 
با محصوالت خارجی رقابت کند اما برخی از مصرف کنندگان ترجیح می دهند 
حتی پول بیشتری هم بپردازند و از محصوالت بی کیفیت و گران خارجی استفاده 
کنند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی پشتوانه اقتصاد و اشتغال کشور 

است.«
سرشار با اذعان به اینکه این موضوع در سال های گذشته روند بهتری را درپیش 
گرفته است، گفت: »در سال های گذشته مصرف کنندگان ایرانی بسیار سخت تر 
از اکنون اقدام به خرید محصوالت داخلی می کردند درحالی که در سال های 
گذشته این روند رو به رشد بوده اما هنوز هم نیاز به حمایت های بسیاری در این 

زمینه وجود دارد. «
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مالمیر با تاکید بر این موضوع تصریح کرد: انجمن تخصصی صنایع همگن 
نساجی البرز درنظر دارد با پیشنهاد ایجاد بزرگترین شهرک تخصصی صنایع 
نساجی و پوشاک کشور )تولیدی، پژوهشی، آموزشی پژوهشی، نمایشگاهی و 
صادراتی( که به تایید مقامات اقتصادی استان نیز رسیده عالوه بر احیای صنعت 
نساجی این استان، با جذب و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام به 
ایجاد 300 واحد تولیدی صنعتی جدید در صنایع نساجی و پوشاک با ظرفیت 

10هزار نفر اشتغال کند. 
این در حالی است که در بخشی از زمین های درنظر گرفته شده برای اجرای 
این طرح در گذشته نه چندان دور صنایع نساجی فعال وجود داشته و برای بیش 
از 4هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده بودند که بیشتر آنها هم اکنون تعطیل 
است و با توجه به قابل بهره برداری بودن زیرساخت های آن قابلیت احیا دارند 

که برنامه ریزی الزم در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های 
گلدوزی و محصوالت نساجی )ایران تکس( از 13 تا 16 شهریور برگزار شد.

در این نمایشگاه که بیست و دومین دوره برگزاری آن در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران بود یکی از گروه کاالهای موجود، حوله بود.

حوله یکی از محصوالتی است که زنجیره تولید آن در کشور کامل شده و از 
تولید مواد اولیه در واحدهای پتروشیمی و تولید پنبه در زمین های کشاورزی تا 
چرخ کاری های تزئینی و دوزندگی در کشور کامل شده است. تکمیل زنجیره 
تولید یکی از شاخص هایی است که عالوه بر اشتغالزایی باال، به افزایش ارزش 

افزوده و تولید صادرات محور کمک بسیاری می کند.
در صنعت تولید حوله اکنون ظرفیت های بسیاری وجود دارد اما به دلیل وجود 
برخی مشکالت، هنوز به ظرفیت هایی که برای آن پیش بینی می شد، دست 
نیافته است. برخی از تولیدکنندگان در حاشیه نمایشگاه، مصرف نکردن کاالی 
آزاد نشدن  را اصلی ترین دلیل  از کاالها  این دسته  به  داخلی و بی اعتمادی 

ظرفیت های فراوان این صنعت در کشور دانستند.

 کیفیت تولیدات داخل 
براساس آمار، سرانه مصرف حوله در ایران یک کیلوگرم است که در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته، در ایران حدود 4 کیلوگرم کمتر است. این در حالی است 

که مصرف کنندگان ایرانی ترجیح می دهند از حوله های گوشتی استفاده کنند و از 
حوله های نازک در بازار ایران استقبال چندانی نمی شود.

تصور همگان بر این است که حوله های نازک آب را کمتر جذب می کند اما اگر 
حوله ها با فناوری روز دنیا تولید شده باشد آب بیشتری جذب می کند، درحالی که 
این طور نیست و حوله های نازک تر توان جذب آب بیشتری دارد. در استانداردهای 
جهانی درباره جذب آب حوله های باکیفیت اعالم شده حداکثر زمانی که یک 

حوله استاندارد باید به جذب آب نیاز داشته باشد، 4 ثانیه است.
اکنون برخی از حوله های تولیدشده در ایران به 3 ثانیه برای جذب آب نیاز 
دارد. به عبارتی، حوله های باکیفیت داخلی توانسته از استاندارد جهانی بهترین 
حوله های یک ثانیه جلو بزند. این در حالی است که امروزه حوله ها نازک تر شده 
اما توان جذب بیشتری دارد. بر این اساس، می توان این طور نتیجه گرفت که 
حوله های تولیدشده در داخل کشور در زمینه کیفیت به طور کامل رقابت پذیر 
است. تولیدکنندگان ایرانی با اینکه سال ها تحریم را پشت سر گذاشته اند اکنون 
می توانند با توسعه پذیرترین کشورها رقابت کنند و در زمینه تولید حوله نیز به 

دستاوردهای مناسبی رسیده اند. 

مواد اولیه
نخ حوله یکی از موادی است که باید از پنبه مرغوب با تاب مطلوب تولید شده 
باشد. یکی از دالیلی که حوله های تولید شده در مصر از شهرت جهانی برخوردار 

است این موضوع است.
یکی از مشکالت موجود در این بخش از تولید حوله، مراحل کاشت، داشت و 
برداشت پنبه است. به گفته کارشناسان، در این 3 مرحله از ماشین آالت مرغوب 

استفاده نمی شود و آبیاری پنبه های ایران هم بیشتر به طور دیم است.
این روند باعث می شود پنبه های تولید شده در کشور از کیفیت های متفاوتی 
برخوردار باشند. بر این اساس، اگر تولیدکننده قصد داشته باشد حوله های با 
کیفیت بسیار تولید کند باید از بهترین پنبه استفاده کند این درحالی است که 
به دلیل محدودیت در تولید، دسترسی آسان به این پنبه ها ممکن نبوده و در 

صنعت حوله بافی در انتظار پنبه مرغوب ایرانی
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برخی از فصل ها تامین آن برای تولیدکنندگان دشواری هایی دارد. نکته دیگر 
که در موقع بافت و تولید اهمیت زیادی دارد تراکم تار و پود در بافت است، 
زیرا تراکم غیرمطلوب در تار و پود حوله )تراکم زیاد یا کم( باعث می شود بعد از 
شست وشو از کیفیت آب گیری و ظرافت حوله کاسته شود. مرغوب ترین رنگ ها 
برای تولید حوله »یندانترین« است که بسیار گران بوده و چنانچه از این رنگ 
در نخ حوله استفاده شود، پس از چندین سال شست وشو با مواد شیمیایی هیچ 
تغییری نمی کند. عمده کارخانه های حوله بافی ایران به دلیل گران بودن رنگ و 
رنگرزی مشکل آن، از این رنگ استفاده نمی کنند، البته چند واحد تولیدی که 
قصد دارند در بازارهای جهانی حضور پررنگی داشته باشند اکنون توانسته اند از 

این محصوالت در تولید حوله استفاده کنند.

بی رقیب در کیفیت
ایران در تولید حوله بیش از 5 دهه پیشینه دارد و اکنون برخی از تولیدکنندگان به 
دستاوردهای مناسبی رسیده اند که سبب شده در برخی از شاخص ها تولیدکنندگان 
از استانداردهای جهانی نیز جلو بزنند. با وجود این، به دلیل باالبودن هزینه 
تولید در ایران برخی از این ظرفیت ها آزاد نمی شود و تولیدکنندگان مجبورند به 

شیوه های گذشته تولید را ادامه دهند.
علیرضا همتی، کارشناس نساجی، درباره این صنعت در کشور به صمت گفت: 
»تولیدکنندگان ایرانی ظرفیت های بسیاری در تولید این محصول دارند اما 

متاسفانه برخی از موانع باعث شده تمام این ظرفیت ها آزاد نشود. «
وی با اشاره به اینکه هزینه های تولید اکنون بزرگترین مانع تولیدکنندگان ایرانی 
برای حضور در بازارهای جهانی است، گفت: »هزینه های تولید در ایران از 
بسیاری کشورها باالتر است و متاسفانه این موضوع باعث شده تولیدات ایران 
به لحاظ قیمت رقابت پذیری کمتری داشته باشد. البته این در حالی است که 
تولیدات ایران به لحاظ کیفیت در برخی از واحدهای تولیدی در دنیا رقیب نداشته 
و اکنون هم صادرات مناسبی وجود دارد. با وجود این، این موضوع برای یک 
یا دو واحد تولیدی است و عمده واحدها با مشکل باال بودن هزینه تولید درگیر 

هستند. «
این کارشناس نساجی و تولید حوله با اشاره به اینکه جذب آب یکی از مهم ترین 
شاخص های کیفیت تولید حوله است، گفت: »براساس استانداردهای جهانی 
حوله های مرغوب باید حداکثر در 4 ثانیه آب را جذب کند. این در حالی است 
که برخی از واحدهای تولیدی در داخل کشور توانسته اند این زمان را یک ثانیه 

کاهش داده و به 3 ثانیه برسانند. «

ماشینیسم و رونق اشتغال غیرمستقیم
در سال های گذشته بسیاری از کارخانه های حوله بافی و خیاطی صنعتی وجود 
داشت که برای دوزندگان اشتغالزایی می کرد. این در حالی است که اکنون ماشین 
جای انسان را گرفته و اشتغالزایی مستقیم واحدهای تولیدی کاهش یافته است. 

با وجود این، آسیبی به اشتغالزایی وارد نمی شود و بیش از اشتغال مستقیمی که از 
بین رفته در صورت رونق اقتصادی، اشتغال غیرمستقیم به وجود می آید.

همتی با اشاره به اینکه چرخ کاری و دوزندگی یکی از مهم ترین مراحل تولید 
این محصول است، گفت: »با اینکه در ایران دوزندگان ماهری وجود داشت اما 
امروزه ماشین آالت مدرن جای آنها را گرفته و دوزندگی بیشتر با ماشین آالت 

تمام اتوماتیک است.«
این کارشناس نساجی و تولید حوله با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی شاید به دلیل 
استفاده از ماشین آالت کاهش یافته باشد اما به طور کل این طور نیست، گفت: 
»در صورتی که این صنعت در کشور رشد مناسبی داشته باشد، ظرفیت های 
اشتغالزایی بسیاری ایجاد خواهد شد. استفاده از ماشین آالت به معنی کاهش 
اشتغالزایی نیست. شاید به ظاهر در داخل کارخانه ها اشتغالزایی کاهش یابد اما 
این موضوع باعث می شود رونق اقتصادی ایجاد شده و به دنبال آن، اشتغالزایی 

غیرمستقیم افزایش یابد.«

نیازمند حمایت 
حمایت و مصرف کاالی باکیفیت داخلی از موضوعاتی است که هم در اقتصاد 
مقاومتی بر آن تاکید شده و هم مسئوالن اقتصادی پیوسته بر آن اصرار دارند. 
مصرف این کاالها عالوه بر اینکه سبب افزایش اشتغالزایی و ارزش افزوده در 
کشور می شود، از خروج ارز و واردات جلوگیری می کند. به عبارتی، مصرف 
کاالی داخلی راهی برای جلوگیری از خروج سرمایه و رونق صنعتی در داخل 
کشور است. با وجود این، هنوز هم در برخی از موارد متقاضیان داخلی ترجیح 
می دهند از محصوالت بی کیفیت خارجی استفاده و به محصوالت داخلی پشت 
کنند. مژگان سرشار، کارشناس تولید حوله در کشور با اشاره به اینکه بزرگترین 
مشکل تولید حوله در ایران نبود متقاضی محصول داخلی است، به صمت گفت: 
»با اینکه برخی از واحدهای تولیدی در داخل کشور توانسته اند به دانش فنی در 
تولید این محصول دست یابند، هنوز از کاالهای تولید داخل استقبال چندانی 

نمی شود.«
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد محصوالت خارجی گران تر و بی کیفیت تر 
از محصوالت داخلی هستند، گفت: »تولیدات داخل در بسیاری از موارد می تواند 
با محصوالت خارجی رقابت کند اما برخی از مصرف کنندگان ترجیح می دهند 
حتی پول بیشتری هم بپردازند و از محصوالت بی کیفیت و گران خارجی استفاده 
کنند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی پشتوانه اقتصاد و اشتغال کشور 

است.«
سرشار با اذعان به اینکه این موضوع در سال های گذشته روند بهتری را درپیش 
گرفته است، گفت: »در سال های گذشته مصرف کنندگان ایرانی بسیار سخت تر 
از اکنون اقدام به خرید محصوالت داخلی می کردند درحالی که در سال های 
گذشته این روند رو به رشد بوده اما هنوز هم نیاز به حمایت های بسیاری در این 

زمینه وجود دارد. «
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دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی 
عرضه کننده پوشاک در ایران به سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ها ابالغ 

شد. به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید وتجارت ایران )شاتا(؛  
سرپرست امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست 
خبری در جمع اهالی رسانه با اعالم این خبر گفت: این دستور العمل با رویکرد 
حمایت از تولید داخل ،تقویت صادرات و جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به 
کشور با تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت تهیه و صادر شده است و بر اساس 
آن همه نمایندگی ها یا شعب شرکت های خارجی برای فعالیت مجاز در ایران 

باید گواهی فعالیت دریافت کنند. 
صادقی با اشاره به اینکه شرکت خارجی یا نماینده آن موظف است در 2 سال 
اول فعالیت خود در ایران حداقل 20 درصد ارزش واردات خود را در داخل 
تولید و حداقل معادل 50 درصد ارزش تولید خود را صادر کند افزود: مدت 
اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی حداکثر 2 سال مشروط بر اعتبار مدت قرارداد 

یا مجوز است 
وی گفت: دارندگان گواهی فعالیت موکلف به دریافت پروانه کسب مطابق 
مقررات قانون نظام صنفی می باشند و با عرضه کنندگان کاالی قاچاق برابر 
قانون برخورد خواهد شد. سرپرست معاونت  امور اقتصادی و بازرگانی  وزارت 
صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه فروش پوشاک باید در فروشگاه های خرده 
فروش مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی 
کشور و زیر مجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد  گفت: در این صورت مسئولیت 

عملکرد این فروشگاه ها با دارنده گواهی فعالیت است.
وی در ادامه  تاکید کرد: دارنده گواهی فعالیت باید نسبت به ایجاد سامانه 
پوشاک ، به نحوی که کل زنجیره از بدو  ورود تا فروش نهایی برای وارد کننده، 
گمرک و سایر دستگاه های متولی مانند سازمان امور مالیاتی و مرکز اصناف و 

بازرگانان ایران  قابل رصد  و رهگیری باشد ؛ اقدام نماید.
الصاق شناسه کاال  الزام دارندگان گواهی فعالیت به  از  صادقی هم چنین 
به صورت دوختی روی کلیه اقالم و پوشاک و درج کشور محل تولید به 
صورت تایپی در کنار شناسه کاال خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت خالی 
کارخانجات داخی، سرمایه گذاری مستقیم و مشترک از مهم ترین وظایف 
مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت،  این شرکت های مجاز است. 
معدن و تجارت نیز در این نشست خبری ، گفت: با صدور دستور العمل جدید 
برای فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه پوشاک در ایران، 
از این پس  دو نوع پوشاکی که یا نام ونشان ایرانی و یا نام ونشان خارجی 

ثبت شده دارد به مردم ارایه خواهد شد.
گلنار نصرالهی در ادامه گفت به همه تولیدکنندگان پوشاک داخلی از چهار 
ماه قبل اعالم شد تا به تدریج کاالهای خود را با نشان تجاری ایرانی تولید 
و عرضه کنند، افزود: نام و نشان تجاری ایرانی روی تولیدات داخلی زده 
می شود و امیدواریم در این راستا واحدهای بیشتری تولیدات خودرا با نام و 

نشان ایرانی عرضه کنند و مردم نیز به تولیدات داخلی بیشتر اهمیت دهند.

دستورالعمل جدید فعالیت شرکت های خارجی عرضه پوشاک در ایران ابالغ شد

کتاب راهنمای کاربردی روش تحقیق از سوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی یزد راهی بازار نشر شد.  

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حمیدرضا شرافت عضو هیأت علمی دانشکده 
نساجی و پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی یزد با همکاری ابوالفضل شرافت موفق به 
تألیف کتابی با عنوان راهنمای کاربردی روش تحقیق شد. وی در مورد تألیف 
این کتاب گفت:»کتاب تألیف شده راهنمای علمی در تهیه طرح تحقیقاتی و 

انجام تحقیق عملی است.«

شرافت اظهار کرد: »تجربه مولفان در انجام فعالیت های مختلف تحقیقاتی، 
تدریس درس روش تحقیق و بهره گیری از تجربیات صاحب نظران و خبرگان 
حوزه پژوهشی سبب شده تا کتابی با نگارش ساده و البته با رویکرد علمی و 

کاربردی تألیف شود.« 
وی علم امروز را مترادف پژوهش می داند و آن را رویکردی منظم برای حل 
مسائل، پاسخ به سواالت و آزمودن فرضیات تعریف می کند. این کتاب به همت 

حوزه انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی یزد به چاپ رسیده است.

تالیف 18 کتاب راهنمای کاربردی روش تحقیق از سوی 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد
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مجتبی عبداللهی در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که در 
بوستان گفت و گو برگزار شد، افزود: میزان جمعیت ترکیه مشابه ایران است. منبع 
درآمد این کشور پوشاک، گردشگری و صنعت لوازم اتومبیل است. ما پیش از این 
در زمینه پوشاک و گردشگری از ترکیه وضعیت بهتری داشتیم اما چرا اکنون باید 

از این کشور پوشاک وارد کنیم؟
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: کیفیت، قیمت 
در  که  است  اهمیت  حائز  ایرانی(  اسالمی  معیارهای  اساس  )بر  زیبایی  و 
استقبال از تولیدات ایرانی اثر زیادی دارد. وی با بیان اینکه نهمین نمایشگاه 
زنان و تولیدات ملی مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: امروز 
در این نمایشگاه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری شاهد تولید ملی، 
تکریم خانواده، احترام به بانوان و زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان 

هستیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: حوزه اجتماعی شهرداری 
تهران با تمام توان در خدمت ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است و 
امیدواریم شاهد برگزاری نمایشگاه هایی با همین کیفیت در طول سال باشیم. 

چنین نمایشگاه هایی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی موثر باشد.
به گزارش پایگاه خبری علت، در ادامه این مراسم فهیمه فیروزفر، مدیر ستاد 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران اظهار 
کرد: 2700 زن سرپرست خانوار، نمایشگاه زنان و تولید ملی را پشتیبانی می کنند 
و در این نمایشگاه بالغ بر 80 برند شرکت کرده اند که 30 برند در نمایشگاه امسال 

به جمع شرکت کنندگان پیوسته اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید کنندگان پوشاک مراکز مهارت  آفرینی 
کوثر و زنان سرپرست خانوار، شبکه خوبی را تشکیل داده اند، گفت: امیدواریم 
این شبکه در کشور گسترش یابد. در بازدیدهایی که از برخی نقاط کشور داشتم 
به این نتیجه رسیدم که همه کشور ظرفیت ایجاد شبکه را دارند. عالوه بر 
آن می توانیم صادرات خوبی داشته باشیم. چند کشور اروپایی از فعالیت  ستاد 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بازدید کردند و امیدواریم که در نمایشگاه های 

خارجی بتوانیم تولیدات خود را به نمایش بگذاریم.
مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تاکید کرد: پشتیبانی از تولید ملی 

باعث ایجاد  اشتغال می شود.
فیروزفر در پایان با اشاره به راه اندازی مرکز کوثر درودگری گفت: پسران زنان 
سرپرست خانوار در این کوثر حضور دارند و در عرصه غرفه سازی و کابینت سازی 
فعالیت می کنند. فارغ التحصیالن برق این کوثر کارهای برق کشی نمایشگاه زنان 

و تولید ملی را انجام داده اند.

زنان در تحریم پوشاک خارجی پیشقدم شوند

مراسم کلنگ زنی و عملیات اجرایی شرکت الیاف گستر مرند با حضور وزیر 

صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. به گزارش ایسنا، مدیر عامل شرکت 
الیاف گستر مرند در مراسم کلنگ زنی این شرکت گفت: این طرح، اولین و 
بزرگترین طرح تولید الیاف شیشه ای در کشور است  که عملیات اجرایی آن 
بعد از 20 سال و از امروز آغاز می شود. اجاقی ادامه داد: این شرکت، ساالنه 
30 هزار تن الیاف شیشه ای تولید می کند که در صنایعی همچون صنایع 
شیمیایی، ساختمانی، پتروشیمی، نفت، گاز، آب و فاضالب، حمل و نقل ریلی 

دریایی و هواپیمایی کاربرد دارد.
وی سرمایه گذاری این طرح را به ارزش 350 میلیارد تومان اعالم کرد و 
گفت: این طرح قابلیت ایجاد شغل برای 450 نفر به صورت مستقیم و در سه 
شیفت کاری را دارد.  وی افزود: با توجه به ویژگی هایی که الیاف شیشه ای 

دارد، این محصوالت می تواند جایگزین محصوالت سنتی قرار گیرد.

عملیات اجرایی الیاف گستر مرند با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد
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دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی 
عرضه کننده پوشاک در ایران به سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ها ابالغ 

شد. به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید وتجارت ایران )شاتا(؛  
سرپرست امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست 
خبری در جمع اهالی رسانه با اعالم این خبر گفت: این دستور العمل با رویکرد 
حمایت از تولید داخل ،تقویت صادرات و جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق به 
کشور با تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت تهیه و صادر شده است و بر اساس 
آن همه نمایندگی ها یا شعب شرکت های خارجی برای فعالیت مجاز در ایران 

باید گواهی فعالیت دریافت کنند. 
صادقی با اشاره به اینکه شرکت خارجی یا نماینده آن موظف است در 2 سال 
اول فعالیت خود در ایران حداقل 20 درصد ارزش واردات خود را در داخل 
تولید و حداقل معادل 50 درصد ارزش تولید خود را صادر کند افزود: مدت 
اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی حداکثر 2 سال مشروط بر اعتبار مدت قرارداد 

یا مجوز است 
وی گفت: دارندگان گواهی فعالیت موکلف به دریافت پروانه کسب مطابق 
مقررات قانون نظام صنفی می باشند و با عرضه کنندگان کاالی قاچاق برابر 
قانون برخورد خواهد شد. سرپرست معاونت  امور اقتصادی و بازرگانی  وزارت 
صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه فروش پوشاک باید در فروشگاه های خرده 
فروش مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی 
کشور و زیر مجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد  گفت: در این صورت مسئولیت 

عملکرد این فروشگاه ها با دارنده گواهی فعالیت است.
وی در ادامه  تاکید کرد: دارنده گواهی فعالیت باید نسبت به ایجاد سامانه 
پوشاک ، به نحوی که کل زنجیره از بدو  ورود تا فروش نهایی برای وارد کننده، 
گمرک و سایر دستگاه های متولی مانند سازمان امور مالیاتی و مرکز اصناف و 

بازرگانان ایران  قابل رصد  و رهگیری باشد ؛ اقدام نماید.
الصاق شناسه کاال  الزام دارندگان گواهی فعالیت به  از  صادقی هم چنین 
به صورت دوختی روی کلیه اقالم و پوشاک و درج کشور محل تولید به 
صورت تایپی در کنار شناسه کاال خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت خالی 
کارخانجات داخی، سرمایه گذاری مستقیم و مشترک از مهم ترین وظایف 
مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت،  این شرکت های مجاز است. 
معدن و تجارت نیز در این نشست خبری ، گفت: با صدور دستور العمل جدید 
برای فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه پوشاک در ایران، 
از این پس  دو نوع پوشاکی که یا نام ونشان ایرانی و یا نام ونشان خارجی 

ثبت شده دارد به مردم ارایه خواهد شد.
گلنار نصرالهی در ادامه گفت به همه تولیدکنندگان پوشاک داخلی از چهار 
ماه قبل اعالم شد تا به تدریج کاالهای خود را با نشان تجاری ایرانی تولید 
و عرضه کنند، افزود: نام و نشان تجاری ایرانی روی تولیدات داخلی زده 
می شود و امیدواریم در این راستا واحدهای بیشتری تولیدات خودرا با نام و 

نشان ایرانی عرضه کنند و مردم نیز به تولیدات داخلی بیشتر اهمیت دهند.

دستورالعمل جدید فعالیت شرکت های خارجی عرضه پوشاک در ایران ابالغ شد

کتاب راهنمای کاربردی روش تحقیق از سوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی یزد راهی بازار نشر شد.  

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حمیدرضا شرافت عضو هیأت علمی دانشکده 
نساجی و پلیمر دانشگاه آزاد اسالمی یزد با همکاری ابوالفضل شرافت موفق به 
تألیف کتابی با عنوان راهنمای کاربردی روش تحقیق شد. وی در مورد تألیف 
این کتاب گفت:»کتاب تألیف شده راهنمای علمی در تهیه طرح تحقیقاتی و 

انجام تحقیق عملی است.«

شرافت اظهار کرد: »تجربه مولفان در انجام فعالیت های مختلف تحقیقاتی، 
تدریس درس روش تحقیق و بهره گیری از تجربیات صاحب نظران و خبرگان 
حوزه پژوهشی سبب شده تا کتابی با نگارش ساده و البته با رویکرد علمی و 

کاربردی تألیف شود.« 
وی علم امروز را مترادف پژوهش می داند و آن را رویکردی منظم برای حل 
مسائل، پاسخ به سواالت و آزمودن فرضیات تعریف می کند. این کتاب به همت 

حوزه انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی یزد به چاپ رسیده است.

تالیف 18 کتاب راهنمای کاربردی روش تحقیق از سوی 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد
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متن نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان در 
مورد وضعیت شرکت پلی اکریل اصفهان

 جناب آقای مهندس علی آبادی
سرپرست محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک

 با عرض سالم و احترام ، همانطور که مستحضر هستید شرکت پلی اکریل یکی 
از صنایع بزرگ استراتژیک کشور و بزرگترین واحد تولید الیاف پلی استر و تنها 
تولید کننده الیاف اکرلیک کشور می باشد که با حدود  دوهزار نفر نیروی انسانی در 
این استان مشغول به کار بوده و این مادر صنایع نساجی از افتخارات صنایع کشور 
محسوب می شود که این شرکت مدتی است در حال رکود و رخوت قرار گرفته و 

تعطیلی و ورشکستگی کامل این واحد عظیم صنعتی را جداً تهدید می کند. 
 جناب آقای علی آبادی متاسفانه این شرکت در سالهای متمادی مورد دستبرد وسوء 
استفاده و ... قرار گرفت که مسئولین کشور نسبت به این رخداد شوم بی توجه بودند 
و از این شرکت فقط بهره برداری های متعدد می شده و اقدامات بهینه سازی و بروز 
رسانی جدی در آن شرکت انجام نشده و در حال  حاضر استان اصفهان، مسئولین 
و دست اندرکاران شرکت با شرکتی انباشته از بدهی های شخصی، بانکی، مالیاتی، 
تامین اجتماعی، آب، برق، گاز و چندین ماه حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران و 
ماشین آالت بازسازی نشده مواجه هستند و در واقع ، قباًل شیر و گوشت و ... آن را 

خورده و فقط مشتی  پوست و استخوان فرسوده  بجا گذاشتند. 
جناب آقای علی آبادی، مرحوم مطهری فرمودند : اگر دنیای  اسالم  از غصه 
فلسطین دق کند حق دارد  و اگر امروز جامعه صنعتی ایران از غصه پلی اکریل دق 

کند واقعا حق دارد.
جناب آقای علی آبادی اگرآن کشوری که ما آن را شیطان بزرگ بخوانیم  بگوید 

یک روز ما، پلی اکریل را ساختیم ولی شما لیاقت حفظ و نگهداری آن را نداشتید 
چه بگوئیم ؟ صنعتی که روزی باعث افتخار ما بود امروز به دلیل بی کفایتی های 
متعدد موجب سرافکندگی شده که اگر غیرت صنعتی داشته باشیم باید سکته کنیم  
بهرحال اگر صالح میدانید در فرصت کم باقیمانده ضمن سفر به این استان و آن 
شرکت دستور فرمائید از بروز یک بلیه بزرگ صنعتی غیر قابل جبران جلوگیری 
نمایند. بدیهی است آیندگان در مورد شایستگی ها و وجود ما قضاوت خواهند کرد.

امید است با این رنجنامه صنعتی ، تلنگری بر پیکر خواب رفته بعضی از مسئولین 
خورده شود تا از نابودی کامل این واحد صنعتی جلوگیری شود.                         

        با احترام
                         دبیر انجمن

                     مظفر چلمقانی

رنج نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان

غالمحسین شافعی در رقابت با مسعود خوانساری با چهار رای بیشتر به عنوان 
رییس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، در جریان انتخابات رییس جدید اتاق بازرگانی ایران از مجموع 
397 رای اخذ شده غالمحسین شافعی 198 رای و مسعود خوانساری 194 رای 
کسب کردند. به این ترتیب غالمحسین شافعی با چهار رای بیشتر به عنوان 

رییس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. 
همچنین از مجموع آراء چهار نفر از اعضای هیات نمایندگان رای ندادند و پنج 
رای هم به عنوان رای مخدوش از سوی برگزارکنندگان تشخیص داده شد. 
شافعی پیش از محسن جالل پور، رییس اتاق بازرگانی ایران بود و اکنون به 

عنوان دومین بار به عنوان رییس اتاق انتخاب شده است. 
یادآور می شود محسن جالل پور پس از 14 ماه ریاست در اتاق بازرگانی ایران، 
به دلیل بیماری از ادامه ریاست استعفا داد و امروز مراسم انتخاب رییس جدید 

اتاق بازرگانی ایران با دو کاندیدا )مسعود خوانساری و غالمحسین شافعی( 
برگزار شد.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد
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رئیس انجمن کارخانجات نساجی خراسان رضوی گفت: هم اکنون وضعیت 
صنعت در خراسان رضوی مانند بیمار قطع نخاع شده است که راهکار درمان 

آن پول نیست.
 ابراهیم دهقان در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: هم اکنون مشکالت بسیار 
پیچیده ای در صنایع خراسان رضوی وجود دارد که عمده ترین آنها در گروه 

نساجی فرسوده بودن ماشین آالت است.
با  که  معامله شود  ارز  با  باید  آالت  ماشین  واردات  برای  کرد:  تصریح  وی 
قیمت های کنونی دالر نقدینگی بسیار زیادی نیاز دارد و این در حالی است 
که این میزان با وضعیت رکود کنونی در واحدها وجود نداشته و تسهیالتی که 
برای سرمایه ثابت آنها در نظر گرفته می شود نیز بروکراسی بسیار زیادی دارد.

رئیس انجمن کارخانجات نساجی خراسان رضوی ادامه داد: مشکلی برای 
کمبود  حوزه  این  در  اصلی  مشکل  بلکه  ندارد  وجود  آالت  ماشین  واردات 
نقدینگی است به ویژه اینکه تسهیالت در این بخش باید به صورت طوالنی 

مدت در نظر گرفته شده و در این بخش کاستی های زیادی وجود دارد.
رئیس انجمن کارخانجات نساجی خراسان رضوی با بیان اینکه بیماری های 
اقتصادی ما ریشه ای بوده و برای حل آن باید مراحل زیادی طی شود، تصریح 
کرد: بیماری هایی که در طول 3 سال گذشته وجود داشته هم اکنون عود کرده 
و صنعت به ویژه در خراسان رضوی تبدیل به قطع نخاع شده که با تزریق 

پول های مقطعی درمان نشده است.
دهقان ادامه داد: طرح احیای تولید در خراسان رضوی تا کنون درصد اجرای 

پایینی داشته که تأثیر زیادی هم به همراه نداشته است.

صنعت قطع نخاع شده با پول درمان نمی شود
 بی تأثیری طرح احیای تولید در کارخانجات نساجی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: سرمایه گذاران 
چینی با بررسی امکانات و ظرفیت های اقتصادی استان بوشهر برای فعالیت در 

صنعت نساجی استان بوشهر اعالم آمادگی کردند.
 به گزارش  خبرگزاری تسنیم، سیدحسین محمدی حسینی در نشست با 

سرمایه گذاران چینی در بوشهر با بیان اینکه این استان دارای ظرفیت های مهمی 
در بخش های مختلف است اظهار داشت: این استان دارای زیرساخت های مهمی 
در حوزه سرمایه گذاری است که تسهیالت الزم برای فعاالن و صنعتگران فراهم 
کرده است. وی با بیان اینکه صنایع نساجی بخش بزرگی از صنعت را به خود 
اختصاص داده اند تصریح کرد: این صنعت ضمن اینکه زمینه اشتغال زایی مطلوبی 
دارد ارز آوری و بازار فروش قابل مالحظه ای برخوردار است. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تاکید بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
بوشهر با کشورهای مختلف افزود: کشور چین در زمان تحریم ها شریک تجاری 

خوبی برای جمهوری اسالمی ایران بود. 
در این نشست سرمایه گذاران چینی با اعالم آمادگی برای فعالیت اقتصادی 
و صنعتی در بوشهر افزود: این شرکت دارای 20 هزار نفر نیروی متخصص 
است که می تواند 50 میلیون دالر در استان بوشهر در زمینه صنایع نساجی 
سرمایه گذاری کند. در این نشست راهکارهای الزم برای توسعه سرمایه گذاری 

ارائه شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر: سرمایه گذاران چینی برای 
فعالیت در صنعت نساجی  بوشهر اعالم آمادگی کردند
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متن نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان در 
مورد وضعیت شرکت پلی اکریل اصفهان

 جناب آقای مهندس علی آبادی
سرپرست محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک

 با عرض سالم و احترام ، همانطور که مستحضر هستید شرکت پلی اکریل یکی 
از صنایع بزرگ استراتژیک کشور و بزرگترین واحد تولید الیاف پلی استر و تنها 
تولید کننده الیاف اکرلیک کشور می باشد که با حدود  دوهزار نفر نیروی انسانی در 
این استان مشغول به کار بوده و این مادر صنایع نساجی از افتخارات صنایع کشور 
محسوب می شود که این شرکت مدتی است در حال رکود و رخوت قرار گرفته و 

تعطیلی و ورشکستگی کامل این واحد عظیم صنعتی را جداً تهدید می کند. 
 جناب آقای علی آبادی متاسفانه این شرکت در سالهای متمادی مورد دستبرد وسوء 
استفاده و ... قرار گرفت که مسئولین کشور نسبت به این رخداد شوم بی توجه بودند 
و از این شرکت فقط بهره برداری های متعدد می شده و اقدامات بهینه سازی و بروز 
رسانی جدی در آن شرکت انجام نشده و در حال  حاضر استان اصفهان، مسئولین 
و دست اندرکاران شرکت با شرکتی انباشته از بدهی های شخصی، بانکی، مالیاتی، 
تامین اجتماعی، آب، برق، گاز و چندین ماه حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران و 
ماشین آالت بازسازی نشده مواجه هستند و در واقع ، قباًل شیر و گوشت و ... آن را 

خورده و فقط مشتی  پوست و استخوان فرسوده  بجا گذاشتند. 
جناب آقای علی آبادی، مرحوم مطهری فرمودند : اگر دنیای  اسالم  از غصه 
فلسطین دق کند حق دارد  و اگر امروز جامعه صنعتی ایران از غصه پلی اکریل دق 

کند واقعا حق دارد.
جناب آقای علی آبادی اگرآن کشوری که ما آن را شیطان بزرگ بخوانیم  بگوید 

یک روز ما، پلی اکریل را ساختیم ولی شما لیاقت حفظ و نگهداری آن را نداشتید 
چه بگوئیم ؟ صنعتی که روزی باعث افتخار ما بود امروز به دلیل بی کفایتی های 
متعدد موجب سرافکندگی شده که اگر غیرت صنعتی داشته باشیم باید سکته کنیم  
بهرحال اگر صالح میدانید در فرصت کم باقیمانده ضمن سفر به این استان و آن 
شرکت دستور فرمائید از بروز یک بلیه بزرگ صنعتی غیر قابل جبران جلوگیری 
نمایند. بدیهی است آیندگان در مورد شایستگی ها و وجود ما قضاوت خواهند کرد.

امید است با این رنجنامه صنعتی ، تلنگری بر پیکر خواب رفته بعضی از مسئولین 
خورده شود تا از نابودی کامل این واحد صنعتی جلوگیری شود.                         

        با احترام
                         دبیر انجمن

                     مظفر چلمقانی

رنج نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان

غالمحسین شافعی در رقابت با مسعود خوانساری با چهار رای بیشتر به عنوان 
رییس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، در جریان انتخابات رییس جدید اتاق بازرگانی ایران از مجموع 
397 رای اخذ شده غالمحسین شافعی 198 رای و مسعود خوانساری 194 رای 
کسب کردند. به این ترتیب غالمحسین شافعی با چهار رای بیشتر به عنوان 

رییس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. 
همچنین از مجموع آراء چهار نفر از اعضای هیات نمایندگان رای ندادند و پنج 
رای هم به عنوان رای مخدوش از سوی برگزارکنندگان تشخیص داده شد. 
شافعی پیش از محسن جالل پور، رییس اتاق بازرگانی ایران بود و اکنون به 

عنوان دومین بار به عنوان رییس اتاق انتخاب شده است. 
یادآور می شود محسن جالل پور پس از 14 ماه ریاست در اتاق بازرگانی ایران، 
به دلیل بیماری از ادامه ریاست استعفا داد و امروز مراسم انتخاب رییس جدید 

اتاق بازرگانی ایران با دو کاندیدا )مسعود خوانساری و غالمحسین شافعی( 
برگزار شد.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد
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Nano Textile
در این زمینه داشته اند؛ اما اکثر این الیاف باحالت ایده آل فاصله دارند. به طور خاص، 
 F/g 256 بهترین میزان ظرفیت الکتریکی گزارش شده در این منسوجات حدود
بوده است، درحالی که این میزان از نصف بیشترین ظرفیتی که برای الیاف با پایه 

گرافنی ادعاشده، کمتر است.

خازن الکتروشیمیایی بی رقیب از اکسید گرافن
و  استرالیا  در  ولونگونگ  دانشگاه  از  واالس  گوردون  حاضر،پروفسور  حال  در 
همکارانش نخ و الیافی از اکسید گرافن تهیه کرده اند که عالوه بر انعطاف پذیری 
 410 F/g باال و وزن کم، دارای ظرفیت الکتروشیمیایی بسیار باالیی تا سقف
است. سید حامد ابوطالبی از اعضای این گروه تحقیقاتی ساختار تولیدی را شروعی 
برای اکسید گرافن می داند. تا به امروز، تولید خازن های گرافنی سه بعدی محدود به 
ورق های گرافنی و میکرو-ابر خازن ها بود که تولید منسوجات هوشمند با استفاده 
از این خازن ها امکان پذیر نیست. محققان برای ساخت این نخ ها از یک روش 
تر ریسی استفاده کرده اند. در این روش امکان تولید نخ های گرافنی بدون محدودیت 
طولی، تخلخل زیاد و درعین حال با چگالی باال، محکم و انعطاف پذیر از بلور های 
مایع ساخته شده از صفحات بسیار بزرگ اکسید گرافن، وجود دارد. اکسید گرافن، 
یک صفحه نازک کربنی باضخامتی به اندازه یک اتم است که سطح آن با گروه های 

هیدروکسیل پوشانده شده است.

نخ اکسید گرافن قطعه سازنده ی ابر خازن
محققان بر این باورند که از این نخ  ها، می توان به عنوان قطعه سازنده ی ابر 
خازن ها، در کاربردهای مختلف منسوجات هوشمند استفاده کرد. نخ هایی 
که دارای مدول یانگ بزرگ تر از GP 29 هستند از استحکام باالیی نظیر 
برخی الیاف طبیعی مانند کنف برخوردارند. همچنین این نخ ها دارای هدایت 
 2600 m2/g 2500 و سطح مقطع بزرگ به اندازه S/m الکتریکی باال حدود
برای اکسید گرافن و m2/g 2210 برای اکسید گرافن احیاشده هستند. در 
یک ساختار دو الکترودی خاص، عدد ظرفیت F/g 410 به ازای هر الکترود 
اکسید گرافن قابل دسترسی است. ابوطالبی علت این ظرفیت های الکتریکی 
باال را، به وجود یون هایی نسبت می دهد که با سرعت باال و بدون مقاومت 
سامانه های  بعدی  نسل  برای  باید  نخ ها  می کنند.  حرکت  الیاف  داخل  در 
او  باشند.  آل  ایده  پذیر،  و تجدید  پوشیدن  قابل  انرژی  چندمنظوره ذخیره 
می گوید: روش ما برای ساخت این نخ ها ساده است و می تواند شاخصی برای 
تولید انبوه این نوع ساختار باشد. برای آشنایی بیشتر با خواص اکسید گرافن 
فیلم زیر را مشاهده کنید. این گروه شامل محققان دانشگاه شهر دوبلین و 
دانشگاه سیدنی همچنان در حال تحقیق بر روی ساخت هیبریدهایی با پایه 
گرافنی هستند که می توان از آن ها برای ساخت منسوجات هوشمند استفاده 

نمود.

پیشرفته  تجهیزات  و سایر  اندام  تناسب  برچسب های  ساعت های هوشمند، 
همچون نسل بعدی دستگاه های پایش سالمت، بر عصر درحال رشد تجهیزات 
الکترونیکی قابل پوشیدن گواهی می دهد. به منظور تلفیق حس گرهای قابل 
پوشیدن با سامانه های پیچیده پایشگر زیستی، نیاز به استفاده از رابط های بی سیم 
برای ارتباط با دستگاه هایی همچون گوشی های هوشمند است. بنابراین استفاده 
از سامانه  های ارتباط از راه دور، مانند سامانه ی حس گر، که حتی در اثر تغییر 

شکل شدید و در طول فعالیت های عادی و طوالنی روزانه عمل می کنند، 
ضروری به نظر می رسد. این هدف با کمک فناوری نانو محقق شده است.

به منظور تکمیل طرح های موجود سیستم های آنتنی کشسان- که معموال در 
فرکانس های تشدید مختلف کار می کنند و به دلیل پردازش پیچیده مستلزم 
استفاده از مواد پیشرفته بوده و در نتیجه گران قیمت هستند- یک گروه بین المللی 
به سرپرستی محمد مصطفی حسین، دانشیار مهندسی برق در KAUST، آنتن 
کشسان و قابل پوشیدنی عرضه کردند که در اثر خمش یا کشش قادر به ایجاد 
فرکانس عملیاتی مخصوصی است. آنتن فلزی منعطف و کشسان این گروه که 
یک فیلم نازک مسی است، برای برقراری ارتباط از راه دور مورد استفاده قرار 
می گیرد- تا 80 متر زمانی که بر روی پارچه قابل کشش نصب و توسط فردی 
پوشیده شود- خواص خود را در طول کشش، خمش و چرخه  های کرنش حفظ 

می کند.
نتایج تحقیقات این گروه در مجله Advanced Functional Materials در 
تاریخ 6 اکتبر 2015 منتشر شده است. بنابر اعالم آفتاب حسین دانشجوی دوره 
دکترا و نویسنده اول این مقاله، این آنتن با استفاده از فرآیند ایجاد دوالیه پشت 
سر هم فلز/ پلیمر ساخته شده است- ساختار بدست آمده ترکیبی از رسانایی فلز و 
خاصیت ارتجاعی پلیمر است – و کشسانی با استفاده از یک ساختار فنری جانبی 
اضافه شده است. علت اصلی به کارگیری فناوری نانو در تولید آنتن به صورت 
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محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا امریکا و دانشگاه شینشو ژاپن روشی ساده 
و مقیاس پذیر برای تولید الیاف اکسید گرافن یافته اند که دارای استحکام و 
قابلیت کشسانی باال بوده و از قابلیت تبدیل به نخ برخوردار است و استحکامی 

قابل مقایسه با الیاف کوالر دارد.

روش تولید الیاف اکسید گرافن
با توجه به اطالعات ارائه شده توسط دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، محققان با 
استفاده از روش الیه برداری شیمیایی گرافیت برای تولید پرک های گرافن، 
فیلم های نازک اکسید گرافن تهیه کردند. پرک های گرافن با آب مخلوط 

شده و با استفاده از سانتریفیوژ به یک دوغاب غلیظ تبدیل می شود. دوغاب را 
روی صفحه ی بزرگی پخش کرده و پس از خشک شدن به یک نوار شفاف 
با سطح مقطع بسیار بزرگ تبدیل می کنند که می توان آن را با دقت و بدون 
ایجاد شکاف یا پارگی بلند کرد. نوار را به قطعات کوچک برش زده و به وسیله 
یک چرخاننده الیاف به روی خود می پیچند تا بدین وسیله یک لیف باقابلیت 
گره زدن و کشسانی بدون گسیختگی ایجاد شود. پروفسور موریسیو ترونس 
استاد علوم فیزیک، شیمی و مواد و مهندسی در دانشگاه پنسیلوانیا دراین باره 
می گوید: ما دریافتیم که الیاف اکسید گرافن تولیدشده بسیار قوی تر از دیگر 
الیاف کربن هستند و بر این باوریم که فضاهای مملو از هوا در داخل الیاف 

از شکستن آن ها جلوگیری می کند.
موریسیو و همکارانش معتقدند که این روش فرصت های متعددی برای تولید 
محصوالت مفید ایجاد می نماید. به عنوان مثال، زدودن اکسیژن از روی الیاف 
اکسید گرافن باعث تولید الیاف گرافن باقابلیت هدایت الکتریکی باال می شود 
و افزودن الیاف نانو نقره به نوار گرافن باعث افزایش قابلیت هدایت الکتریکی 
آن در حد فلز مس می شود که این محصول می تواند جایگزین بسیار سبکی 
برای خطوط انتقال برق مسی باشد. موریسیو می گوید: نکته بسیار مهم آن 
این  انجام دهیم که  برای هر ماده ای  را  این روش  است که ما می توانیم 
امر سبب گشودن دریچه های بسیاری به روی ما خواهد شد. این محصول 

ماده ای سبک با خصوصیات بسیار کاربردی است.

الیاف اکسید گرافن رقیب سیم مسی انتقال برق

توسط محققان در استرالیا و ایرلند، نوعی نخ محکم و انعطاف پذیر از اکسید گرافن 
با خواص الکتریکی کاربردی ساخته شده است. این نخ در میان الیاف دارای بنیان 

گرافن، از بیشترین ظرفیت الکتریکی برخوردار است. محققان بر این باورند که از 
این نخ ها می توان در تولید منسوجات هوشمند استفاده کرد.

منسوجات هوشمند به دسته ای از منسوجات دارای اجزای الکترونیکی مانند 
صفحه نمایش، حس گرها و تحریک شونده ها گفته می شود. باوجودی که این 
منسوجات در مراحل اولیه تولید هستند؛ اما در طیف وسیعی از کاربردها مورداستفاده 
قرار می گیرند، از لباس هایی که شرایط محیطی را ازنظر خطر مواد شیمیایی برای 
فرد پایش می کند تا مبل هایی که به سطوح مختلف نوری و تغییرات دمایی واکنش 

نشان داده و ظاهر متفاوتی از خود نشان می دهند.
عالوه بر استحکام، انعطاف پذیری و وزن کم، نخ هایی که در منسوجات هوشمند 
مورداستفاده قرار می گیرند باید دارای خواص الکترونیکی خوبی باشند. مواد با ظرفیت 
الکتریکی باال بسیار مفید هستند چون به کمک آن ها می توان ابر خازن هایی ساخت 
که انرژی الکتریکی را به خوبی در داخل پارچه ذخیره می کنند. اگرچه محققان با 
تولید و توسعه نخ های ساخته شده از گرافن و نانو الیاف کربن، پیشرفت قابل توجهی 

اکسید گرافن اکسیر نانوفناورانه برای تولید منسوجات هوشمندتر
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در این زمینه داشته اند؛ اما اکثر این الیاف باحالت ایده آل فاصله دارند. به طور خاص، 
 F/g 256 بهترین میزان ظرفیت الکتریکی گزارش شده در این منسوجات حدود
بوده است، درحالی که این میزان از نصف بیشترین ظرفیتی که برای الیاف با پایه 

گرافنی ادعاشده، کمتر است.

خازن الکتروشیمیایی بی رقیب از اکسید گرافن
و  استرالیا  در  ولونگونگ  دانشگاه  از  واالس  گوردون  حاضر،پروفسور  حال  در 
همکارانش نخ و الیافی از اکسید گرافن تهیه کرده اند که عالوه بر انعطاف پذیری 
 410 F/g باال و وزن کم، دارای ظرفیت الکتروشیمیایی بسیار باالیی تا سقف
است. سید حامد ابوطالبی از اعضای این گروه تحقیقاتی ساختار تولیدی را شروعی 
برای اکسید گرافن می داند. تا به امروز، تولید خازن های گرافنی سه بعدی محدود به 
ورق های گرافنی و میکرو-ابر خازن ها بود که تولید منسوجات هوشمند با استفاده 
از این خازن ها امکان پذیر نیست. محققان برای ساخت این نخ ها از یک روش 
تر ریسی استفاده کرده اند. در این روش امکان تولید نخ های گرافنی بدون محدودیت 
طولی، تخلخل زیاد و درعین حال با چگالی باال، محکم و انعطاف پذیر از بلور های 
مایع ساخته شده از صفحات بسیار بزرگ اکسید گرافن، وجود دارد. اکسید گرافن، 
یک صفحه نازک کربنی باضخامتی به اندازه یک اتم است که سطح آن با گروه های 

هیدروکسیل پوشانده شده است.

نخ اکسید گرافن قطعه سازنده ی ابر خازن
محققان بر این باورند که از این نخ  ها، می توان به عنوان قطعه سازنده ی ابر 
خازن ها، در کاربردهای مختلف منسوجات هوشمند استفاده کرد. نخ هایی 
که دارای مدول یانگ بزرگ تر از GP 29 هستند از استحکام باالیی نظیر 
برخی الیاف طبیعی مانند کنف برخوردارند. همچنین این نخ ها دارای هدایت 
 2600 m2/g 2500 و سطح مقطع بزرگ به اندازه S/m الکتریکی باال حدود
برای اکسید گرافن و m2/g 2210 برای اکسید گرافن احیاشده هستند. در 
یک ساختار دو الکترودی خاص، عدد ظرفیت F/g 410 به ازای هر الکترود 
اکسید گرافن قابل دسترسی است. ابوطالبی علت این ظرفیت های الکتریکی 
باال را، به وجود یون هایی نسبت می دهد که با سرعت باال و بدون مقاومت 
سامانه های  بعدی  نسل  برای  باید  نخ ها  می کنند.  حرکت  الیاف  داخل  در 
او  باشند.  آل  ایده  پذیر،  و تجدید  پوشیدن  قابل  انرژی  چندمنظوره ذخیره 
می گوید: روش ما برای ساخت این نخ ها ساده است و می تواند شاخصی برای 
تولید انبوه این نوع ساختار باشد. برای آشنایی بیشتر با خواص اکسید گرافن 
فیلم زیر را مشاهده کنید. این گروه شامل محققان دانشگاه شهر دوبلین و 
دانشگاه سیدنی همچنان در حال تحقیق بر روی ساخت هیبریدهایی با پایه 
گرافنی هستند که می توان از آن ها برای ساخت منسوجات هوشمند استفاده 

نمود.

پیشرفته  تجهیزات  و سایر  اندام  تناسب  برچسب های  ساعت های هوشمند، 
همچون نسل بعدی دستگاه های پایش سالمت، بر عصر درحال رشد تجهیزات 
الکترونیکی قابل پوشیدن گواهی می دهد. به منظور تلفیق حس گرهای قابل 
پوشیدن با سامانه های پیچیده پایشگر زیستی، نیاز به استفاده از رابط های بی سیم 
برای ارتباط با دستگاه هایی همچون گوشی های هوشمند است. بنابراین استفاده 
از سامانه  های ارتباط از راه دور، مانند سامانه ی حس گر، که حتی در اثر تغییر 

شکل شدید و در طول فعالیت های عادی و طوالنی روزانه عمل می کنند، 
ضروری به نظر می رسد. این هدف با کمک فناوری نانو محقق شده است.

به منظور تکمیل طرح های موجود سیستم های آنتنی کشسان- که معموال در 
فرکانس های تشدید مختلف کار می کنند و به دلیل پردازش پیچیده مستلزم 
استفاده از مواد پیشرفته بوده و در نتیجه گران قیمت هستند- یک گروه بین المللی 
به سرپرستی محمد مصطفی حسین، دانشیار مهندسی برق در KAUST، آنتن 
کشسان و قابل پوشیدنی عرضه کردند که در اثر خمش یا کشش قادر به ایجاد 
فرکانس عملیاتی مخصوصی است. آنتن فلزی منعطف و کشسان این گروه که 
یک فیلم نازک مسی است، برای برقراری ارتباط از راه دور مورد استفاده قرار 
می گیرد- تا 80 متر زمانی که بر روی پارچه قابل کشش نصب و توسط فردی 
پوشیده شود- خواص خود را در طول کشش، خمش و چرخه  های کرنش حفظ 

می کند.
نتایج تحقیقات این گروه در مجله Advanced Functional Materials در 
تاریخ 6 اکتبر 2015 منتشر شده است. بنابر اعالم آفتاب حسین دانشجوی دوره 
دکترا و نویسنده اول این مقاله، این آنتن با استفاده از فرآیند ایجاد دوالیه پشت 
سر هم فلز/ پلیمر ساخته شده است- ساختار بدست آمده ترکیبی از رسانایی فلز و 
خاصیت ارتجاعی پلیمر است – و کشسانی با استفاده از یک ساختار فنری جانبی 
اضافه شده است. علت اصلی به کارگیری فناوری نانو در تولید آنتن به صورت 
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شرکت صنایع Nippon Paper در راستای تهدید ناشی از کاهش جمعیت ژاپن 
و روی آوردن افراد جامعه به سمت استفاده آنالین از روزنامه و کتاب، قصد دارد 
در سال 2016 کارخانه ای به منظور تولید انبوه نانوالیاف سلولزی راه اندازی نماید.

نانوالیاف  به گفته ی ماساکی کاوازاکی که ریاست دفتر ترویج کسب و کار 
سلولزی Nippon Paper را برعهده دارد، این شرکت تمرکز خود را بر روی 

موادی با بیشترین قابلیت رشد قرار داده است. 
فروش ساالنه محصوالت متشکل از الیاف گیاهی در طی 15 سال می تواند 
به میلیاردها دالر برسد. نانوالیاف سلولزی با یک پنجم وزن، پنج برابر قوی تر 
از فوالد است و از آن  جا که از مواد آلی مانند چوب یا پوست پرتقال بدست 
می آید فراوان بوده و سازگار با محیط زیست می باشد. کاربرد نانوالیاف سلولزی 
می تواند از آهسته تر کردن روند ذوب بستنی سافت سرو )نوعی بستنی که نرمتر 
از بستنی های معمولی است( تا استفاده در صفحه نمایش گوشی های هوشمند و 

یا جایگزین فوالد در بدنه ماشین باشد. 
وزات تجارت ژاپن بیان کرده است این بازار احتماال تا سال 2030 به ارزش یک 
تریلیون ین )8،2 بیلیارد دالر( خواهد رسید. کاوازاکی اعالم کرد، ظرفیت کارخانه 
نانوالیاف در دست احداث، بیش از ده برابر ظرفیت کارخانه آزمایشی موجود در 
Nippon در شهر جنوبی ایواکونی برآورد شده است که در حال حاضر 30 تن 

نانوالیاف در سال تولید می کند. تسهیالت دولتی پس از تکمیل ظرفیت فروش 
اولین محصول تجاری این شرکت با عنوان پوشک بزرگسال به این شرکت 

اعطا شده است.
با امکانات جدید Nippon Paper ظرفیت تولید پوشک در این کارخانه افزایش 
خواهد یافت و چه بسا شرکت نیپون تولید خود را در زمینه های مواد غذایی، 
آرایشی و محصوالت بسته بندی گسترش دهد. Nippon Paper تصمیم خود 
برای تبدیل کارخانه به اولین مرکز تولید انبوه نانوالیاف در جهان تا پایان ماه 
مارس2015 قطعی کرد. در اوایل سال 2014 شرکت مداد Mitsubishi، اولین 
 )Nano Dia محصول نانوی سلولزی تجاری )نوک مداد حاوی نانوذرات الماس

را باعنوان مداد 2 دالری در آمریکای شمالی عرضه نموده بود.

تولید انبوه نانوالیاف سلولزی
وارد کردن نانوالیاف به تولیدات انبوه شرکت Nippon Paper، نشان از حرکت 
گسترده ی این شرکت و شرکای تجاری آن برای ایجاد کسب و کار جدید و عدم 
محدودیت به محصوالت سنتی شان دارد. حدود 80% فروش این شرکت مربوط 
 Oji به کاغذ و خمیر کاغذ است و به این سبب شرکت نیپون همراه با شرکت
Holdings Corp یکی از دو تولیدکننده اصلی کاغذ کدر ژاپن به شمار می رود.

بر اساس اعالن شرکت، پوشک نانوالیاف Nippon Paper به منظور حذف بوی 
بیشتر نسبت به پوشک های معمولی طراحی شده است. 

این موفقیت به Nippon جسارت ورود به کاربردهای دیگر در بخش مواد غذایی 
و کاالی مصرفی تا تولید صنعتی از جمله خودروسازی را داده است. کاوازاکی 
اعالم کرد: در مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی، از نانوالیاف سلولز می توان 
به عنوان ماده افزودنی که ایمنی آن تضمین شده و حجم زیادی ندارد، استفاده 
کرد. با در نظر گرفتن موانع فناورانه و زمان مورد نیاز برای تحقیقات بیشتر، 
بازار خودرو نیز موردتوجه این شرکت قرار گرفته است. بر طبق اظهارات 
کاوازاکی به عنوان بخشی از تالش صورت گرفته و به منظور نمایش فن آوری 
ژاپنی، Nippon Paper در نظر دارد در تولید نمونه اولیه از ماشین تهیه شده 
از نانوالیاف سلولزی که قرار است در بازی های المپیک توکیو 2020 رونمایی 

شود، مشارکت داشته باشد.

نانوالیاف سلولزی در پوشک بزرگساالن تا خودرو ژاپنی

است و وظیفه آن ها ایجاد راحتی برای انسان است و الیه نزدیک به بدن میدان 
مغناطیسی قوی ایجاد می کند. محققان NUST MISIS دستگاه دیسپرسیون 
کننده )معلق ساز( ویژه ای برای پراکنده کردن ذرات ارائه کرده اند و بنابراین ذرات بر 
روی پارچه یک میدان مغناطیسی ایجاد می کنند. عالوه بر این، میدان مغناطیسی 
سبب ایجاد نشاط در انسان می شود. محققان این موسسه وظیفه اصلی خود را در 
ارائه ی موادی می دانند که به عنوان بخشی از یک لباس محافظ، قادر به فعال سازی 
کارکرد محافظتی بوده و بازسازی بدن انسان را در صورت قرار گرفتن در معرض 
مواد بسیار سمی، عوامل زیستی بسیار خطرناک، گرما و یا تابش الکترومغناطیسی 
انجام دهد. در تحقیقات مشابهی که در دانشگاه استنفورد آمریکا، موسسه مهندسی 

مواد و انرژی استنفورد، صورت گرفته است، ماده پنبه ای ساخته شده است که با 
استفاده از نانو ذرات قادر به جلوگیری از اتالف %80 گرما است.
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دو الیه فلز/پلیمر، نرمی و انعطاف پذیری باالی فیلم نازک فلزی است که تحت 
تنش دچار تغییر شکل پالستیک )غیر قابل بازگشت( می شود. هرچند ساختار 
جانبی فنری می تواند به عنوان یک آنتن کشسان استفاده شود، اما تنها قادر 

به تحمل یک چرخه ی کششی خواهد بود. راه حل این مشکل استفاده از یک 
پشتوانه پلیمری است که نیروی بازگرداننده ی الزم را ایجاد کرده و پس از انتشار 
نیروی جانبی اعمال شده، به بازگشت فنر به شکل اولیه خود کمک می کند. در 
نتیجه با وجود قابلیت پوشیده شدن، پارامترهای عملکردی اصلی در آنتن با خم 
شدن، کشش، خمش و پیچش تغییر نمی کند و به طور مداوم اطالعات را در باند 

فرکانس وای فای انتقال می دهد.
محققان در آزمایش های خود دریافتند که این آنتن تمام خواص اساسی خود 
مانند دریافت، الگوی تابش، جهت، فرکانس کار و پهنای باند را تا %30 کرنش 
و برای 2000 چرخه کششی حفظ می کند. در گام بعدی، این گروه آنتن کششی 
خود را به آرایه ای از حس گرهای کامال یکپارچه، منعطف، کشسان و قابل 

پوشیدن برای انتقال اطالعات حس گر متصل کردند.

ماده ی   NUST MISIS محققان بخش فلزات غیرآهنی و طالی موسسه
فوق العاده مقاومی حاوی نیکل، کبالت و ذرات بسیار ریز استرانتیم آهن با خاصیت 
مغناطیسی سخت تولید و به دولت روسیه برای دفاع در برابر خطرات شهری، 
موقعیت های اضطراری و کاهش عواقب ناشی از بالیای طبیعی )که در روسیه با 
عنوان EMERCOM شناخته می شود( ارائه داده اند. از ویژگی های منحصربه فرد 
این ماده، ضد آتش بودن و مقاومت در برابر سرما است. کارشناسان برای این ماده 
طیف گسترده ای از کاربردهای ممکن از جمله لباس های محافظ واکنش دهنده به 
شرایط اضطراری یک کارگر، تا لباس های مورداستفاده در صنایع دفاعی در نظر 
گرفته اند. تا به امروز، از ساختارهای لیفی محافظ با کارایی باال در توسعه ابزارهای 
فناورانه و یا لباس های محافظ مختلف استفاده شده است که خواص آن ها در 
دماهای باال یا پایین دچار تغییر قابل توجهی می شود. به عنوان مثال، در طول عملیات 
اطفاء حریق، در دمای پایین، آب در تماس با لباس های محافظ کارکنان آتش نشانی 
تقریباً بالفاصله متبلور می شود که این امر بر ساختار و خواص الیاف و الیه لیفی 

موجود در لباس های محافظ تأثیر می گذارد، ترک های میکرونی بر سطح الیاف 
و یا داخل آن ها ظاهر می شود و تشکیل ترک عمیق منجر به کاهش چشمگیر 

استحکام این مواد و یا حتی نابودی کامل آن ها می شود.
 محققان درحال توسعه روش هایی برای تولید مواد مرکب و نانو کامپوزیتی هستند 
که از مواد کاربردی برای باال بردن قابلیت پراکندگی ذرات و فرآیندهای تغییر شکل 
آرام کامپوزیت های لیفی در دمای پایین تر استفاده می کند. این مواد باعث می شوند 
که کامپوزیت ها قادر به تحمل تغییرات سریع گرمایی، تغییرات فازی سریع آب و 

ترک خوردگی در نواحی سطحی شوند.

ویژگی لباس های محافظ
در مرحله اولیه این تحقیق، دانشمندان روشی را برای اندازه گیری استحکام مواد 
محافظ و همچنین ویژگی هایی نظیر استحکام، مقاومت در برابر ترک، مقاومت در 
برابر روغن و بنزین ، نفوذپذیری هوا، جذب آب و قابلیت پوشیدن در محدوده دمایی 
-600 تا +1500 درجه سانتی گراد ارائه کردند که در مسیر تولید الیاف مورداستفاده 
در کامپوزیت های لیفی برای تولید لباس های محافظ یا شیلنگ آتش نشانی مؤثر 
می باشند. لباس محافظ مأموران آتش نشانی که از این مواد تولیدشده اند، قادر 
به حفاظت از انسان در درجه حرارت 1200 سانتی گراد و همچنین در درجه 
حرارت پایین تر از -120 درجه سانتی گراد است. این مواد نوآورانه دارای مزیت 
غیرقابل انکاری در مقایسه با مواد سنتی مورداستفاده در تولید لباس محافظ مأموران 
آتش نشانی روسیه هستند: این مواد از مقاومت 5 برابری در برابر دمای باال و 3 
برابری در برابر شعله برخوردارند. لباس های ساخته شده از این مواد دوستدار کاربر 
است به این معنا که برای مثال وزن یک لباس یکسره ساخته شده از این مواد 
نوآورانه تنها کمی بیش از کاپشن های معمولی مردانه است. راز این پارچه الیاف 
آرامیدی هستند که با آلیاژ مغناطیسی ویژه ای پوشش داده شده اند. لباس محافظ 
مانند کیک الیه ای است. 5 یا 7 الیه که دارای مقاومت زیاد در برابر آتش و اسید 

لباس های محافظ با نانو مواد مغناطیسی
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شرکت صنایع Nippon Paper در راستای تهدید ناشی از کاهش جمعیت ژاپن 
و روی آوردن افراد جامعه به سمت استفاده آنالین از روزنامه و کتاب، قصد دارد 
در سال 2016 کارخانه ای به منظور تولید انبوه نانوالیاف سلولزی راه اندازی نماید.

نانوالیاف  به گفته ی ماساکی کاوازاکی که ریاست دفتر ترویج کسب و کار 
سلولزی Nippon Paper را برعهده دارد، این شرکت تمرکز خود را بر روی 

موادی با بیشترین قابلیت رشد قرار داده است. 
فروش ساالنه محصوالت متشکل از الیاف گیاهی در طی 15 سال می تواند 
به میلیاردها دالر برسد. نانوالیاف سلولزی با یک پنجم وزن، پنج برابر قوی تر 
از فوالد است و از آن  جا که از مواد آلی مانند چوب یا پوست پرتقال بدست 
می آید فراوان بوده و سازگار با محیط زیست می باشد. کاربرد نانوالیاف سلولزی 
می تواند از آهسته تر کردن روند ذوب بستنی سافت سرو )نوعی بستنی که نرمتر 
از بستنی های معمولی است( تا استفاده در صفحه نمایش گوشی های هوشمند و 

یا جایگزین فوالد در بدنه ماشین باشد. 
وزات تجارت ژاپن بیان کرده است این بازار احتماال تا سال 2030 به ارزش یک 
تریلیون ین )8،2 بیلیارد دالر( خواهد رسید. کاوازاکی اعالم کرد، ظرفیت کارخانه 
نانوالیاف در دست احداث، بیش از ده برابر ظرفیت کارخانه آزمایشی موجود در 
Nippon در شهر جنوبی ایواکونی برآورد شده است که در حال حاضر 30 تن 

نانوالیاف در سال تولید می کند. تسهیالت دولتی پس از تکمیل ظرفیت فروش 
اولین محصول تجاری این شرکت با عنوان پوشک بزرگسال به این شرکت 

اعطا شده است.
با امکانات جدید Nippon Paper ظرفیت تولید پوشک در این کارخانه افزایش 
خواهد یافت و چه بسا شرکت نیپون تولید خود را در زمینه های مواد غذایی، 
آرایشی و محصوالت بسته بندی گسترش دهد. Nippon Paper تصمیم خود 
برای تبدیل کارخانه به اولین مرکز تولید انبوه نانوالیاف در جهان تا پایان ماه 
مارس2015 قطعی کرد. در اوایل سال 2014 شرکت مداد Mitsubishi، اولین 
 )Nano Dia محصول نانوی سلولزی تجاری )نوک مداد حاوی نانوذرات الماس

را باعنوان مداد 2 دالری در آمریکای شمالی عرضه نموده بود.

تولید انبوه نانوالیاف سلولزی
وارد کردن نانوالیاف به تولیدات انبوه شرکت Nippon Paper، نشان از حرکت 
گسترده ی این شرکت و شرکای تجاری آن برای ایجاد کسب و کار جدید و عدم 
محدودیت به محصوالت سنتی شان دارد. حدود 80% فروش این شرکت مربوط 
 Oji به کاغذ و خمیر کاغذ است و به این سبب شرکت نیپون همراه با شرکت
Holdings Corp یکی از دو تولیدکننده اصلی کاغذ کدر ژاپن به شمار می رود.

بر اساس اعالن شرکت، پوشک نانوالیاف Nippon Paper به منظور حذف بوی 
بیشتر نسبت به پوشک های معمولی طراحی شده است. 

این موفقیت به Nippon جسارت ورود به کاربردهای دیگر در بخش مواد غذایی 
و کاالی مصرفی تا تولید صنعتی از جمله خودروسازی را داده است. کاوازاکی 
اعالم کرد: در مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی، از نانوالیاف سلولز می توان 
به عنوان ماده افزودنی که ایمنی آن تضمین شده و حجم زیادی ندارد، استفاده 
کرد. با در نظر گرفتن موانع فناورانه و زمان مورد نیاز برای تحقیقات بیشتر، 
بازار خودرو نیز موردتوجه این شرکت قرار گرفته است. بر طبق اظهارات 
کاوازاکی به عنوان بخشی از تالش صورت گرفته و به منظور نمایش فن آوری 
ژاپنی، Nippon Paper در نظر دارد در تولید نمونه اولیه از ماشین تهیه شده 
از نانوالیاف سلولزی که قرار است در بازی های المپیک توکیو 2020 رونمایی 

شود، مشارکت داشته باشد.

نانوالیاف سلولزی در پوشک بزرگساالن تا خودرو ژاپنی

است و وظیفه آن ها ایجاد راحتی برای انسان است و الیه نزدیک به بدن میدان 
مغناطیسی قوی ایجاد می کند. محققان NUST MISIS دستگاه دیسپرسیون 
کننده )معلق ساز( ویژه ای برای پراکنده کردن ذرات ارائه کرده اند و بنابراین ذرات بر 
روی پارچه یک میدان مغناطیسی ایجاد می کنند. عالوه بر این، میدان مغناطیسی 
سبب ایجاد نشاط در انسان می شود. محققان این موسسه وظیفه اصلی خود را در 
ارائه ی موادی می دانند که به عنوان بخشی از یک لباس محافظ، قادر به فعال سازی 
کارکرد محافظتی بوده و بازسازی بدن انسان را در صورت قرار گرفتن در معرض 
مواد بسیار سمی، عوامل زیستی بسیار خطرناک، گرما و یا تابش الکترومغناطیسی 
انجام دهد. در تحقیقات مشابهی که در دانشگاه استنفورد آمریکا، موسسه مهندسی 

مواد و انرژی استنفورد، صورت گرفته است، ماده پنبه ای ساخته شده است که با 
استفاده از نانو ذرات قادر به جلوگیری از اتالف %80 گرما است.
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در این فن آوری ثبت شده به عنوان اختراع، از نقره با خلوص 99 ،9% استفاده می شود 
که برای از بین بردن دائمی باکتری های تولیدکننده ی بو، به یک پلیمر متصل شده 
است. الیاف نقره منبعی از یون های با بار مثبت را فراهم می کند که به داخل باکتری 
نفوذ کرده و تقسیم سلولی آن را مختل می کند. یون های نقره مانع از رشد باکتری 

شده و به مدت طوالنی از ایجاد بوی نامطبوع در شلوار جین جلوگیری می کند.
شایان توجه است که عرق بدن که علت اصلی ایجاد بو در لباس است، بویی ندارد. 
بلکه باکتری که بر روی عرق بدن رشد می کند، سبب ایجاد بو می شود. همچنین 
لباس ODO با ماده ای بانام  NanoSphere که دارای بنیان پروتئینی است و از 
سوی شرکت Schoeller Textiles AG به عنوان اختراع ثبت شده، پوشش داده 
می شود. سلمان چودری یکی از بنیان گذاران شرکت بیان کرد: این فرایند با سایر 
روش های دافع آب کننده ی سطوح متفاوت است. در این روش هر نخ به طور 
جداگانه اصالح شده و نایکنواختی سطحی به واسطه اتصال نانو ذرات میکروسکوپی 

ایجاد می شود. این ذرات مانعی را بین مایعات و جین ایجاد می کنند.
با استفاده از این پوشش نه تنها  آب، بلکه موادی مانند روغن، سس گوجه فرنگی 
و گردوغبار را نیز دفع شده و مقدار باقی مانده نیز توسط شست و شو با آب از بین 
می رود.برگ گیاهان خاصی همیشه تمیز هستند چراکه آلودگی نمی تواند به 
سطوح با ساختار ریز متصل شود و به راحتی توسط باران شسته می شود و این 
اثر خودتمیزشوندگی به لباس های جین ضد بو با استفاده از فن آوری نانو تحت نام 
NanoSphere انتقال داده شده است. به دلیل نیاز به دفعات کم و یا عدم نیاز به 
شست و شو، لباس خودتمیزشونده به کاهش مصرف آب که نگرانی  عمده ناشی 
 ،ODO از بحران کم آبی در کالیفرنیا است، کمک می کند. بر طبق اطالعات
ساالنه حدود 7200 لیوان آب برای شست و شوی هر شلوار جین استفاده می شود. 
این شرکت بیان کرد: با توجه به این که انسان به طور متوسط ساالنه 1420لیوان 

آب مصرف می کند، بنابراین با عدم شست و شوی یک شلوار جین در یک سال 
می توان برای پنج سال آب آشامیدنی مورد مصرف یک فرد را ذخیره کرد. صرفه 
¬جویی در آب به معنای تغییر شیوه زندگی نیست بلکه به معنای ارائه راه حل های 
هوشمندانه است. این شرکت کمپین تولید لباس Kickstarter را در 7 دسامبر 
باهدف جمع آوری کمک مالی 10000دالری از سوی مردم راه اندازی کرد. تاکنون 
حامیان این کمپین، 91000 دالر را تأمین کرده اند. این کمپین در 30 ژانویه 2016 
به پایان رسید. حامیان این طرح، پوشاک ODOرا باقیمت 99 دالر برای شلوار جین 
خودتمیزشونده و 30 دالر برای پیراهن دریافت خواهند کرد. ODO در سال 2014 
متخصصان نساجی، مهندسان IT، طراحان و متخصصان بازاریابی با ایده لباس 

خودتمیزشونده را استخدام کرد. 
محصوالت  مدیرعامل   ،Chip Bergh نظرات  از   ODOبنیان گذاران شرکت
جین Levis Strauss & Co، مبنی بر تولید شلوار جین با حفظ کیفیت و مزیت 

صرفه جویی در مصرف آب،  در تولید محصوالت خودتمیزشونده الهام گرفتند.

گاهی اوقات، در زمانه ی چاپگرهای سه بعدی، احساس می کنیم که وارد یک 

ماشین زمان شده ایم و تعدادی دکمه را فشار می دهیم و 100 سال به آینده 
سفر می کنیم. این احساس وقتی که اولین ساختمان ساخته شده با چاپگرهای 
سه بعدی ساخته شد، به واقعیت رسید. این رؤیا در نساجی هم به واقعیت رسیده 
است. به نظر می رسد پروژه  ای که چندی پیش توسط Kickstarter آغازشده 
بود، منجر به تولید دستگاه الکتروبافی )Electroloom( تجاری شده است. 
دستگاه الکتروبافی یک چاپگر سه بعدی است که هیچ شباهتی به چاپگرهای 
با آبکاری  از فرآیندی مشابه  با استفاده  متداول ندارد. این چاپگر می تواند 

فلزات، پارچه را به صورت سه بعدی ایجاد کند.
ابداع کنندگان دستگاه الکتروبافی با الهام گرفتن از فناوری چاپگرهای سه بعدی 
و با در نظر گرفتن تمایل مصرف کنندگان و طرح های موجود، تصمیم به ارائه ی 
فناوری گرفتند که به مردم امکان طراحی و ساخت لباس را می دهد و پس از 
یک سال و نیم تالش، آماده اند که اولین دسته ی آزمایشگرهای آلفای خود را 

عرضه نمایند.
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شرکت پوشاک ODO مستقر در سانفرانسیسکو، خط تولیدی از تی شرت و شلوار 
جین خودتمیزشونده ارائه داده است، که هرگز دچار لکه یا بوی بد نمی شوند. در خط 
تولید ODOکه در دسامبر 2015 توسط کمپین Kickstarter افتتاح شد، طرح های 

مختلفی از شلوارهای جین همراه با تی شرت سفید پنبه ای ارائه شد.

ویژگی شلوار جین خودتمیزشونده
ضد بو شدن پوشاک ناشی از حضور الیاف نقره ای است که درون ساختار پارچه 
پنبه ای بافته شده و همچنین وجود یک پوشش بر سطح پارچه، منجر به خاصیت 
دفع مایع پارچه می شود. ODO جدیدترین شرکت جهان است که درزمینه ی 

پوشاک خودتمیزشونده سرمایه گذاری کرده است. در سال 2013 یک کارآفرین 
در سانفرانسیسکو به نام امیر پاتل از یک شلوار جین خودتمیزشونده رونمایی کرد و 

سپس سرمایه پروژه از طریق یک کمپین مردمی فراهم شد.
در سال 2014، یک گروه در دانشگاه هاروارد اعالم داشت که پارچه های پنبه و 
پلی استر خودتمیزشونده ای را ابداع کرده است که در آن ها از فن آوری تحت نام  

SLIPS )مایع تزریقی لغزنده بر روی سطوح متخلخل( استفاده شده است.
ODO اعالم کرد که لباس تولید این شرکت به دلیل استفاده از الیاف نقره که قادر 
به از بین بردن باکتری های مولد بوی نامطبوع در پوشاک هستند بالباس حاصل از 

فن آوری SLIP، متفاوت است.

شلوار جین خودتمیزشونده و ضد بو: ذخیره 5 سال آب آشامیدنی یک نفر

محققین مرکز پژوهش مبتکرانه موفق به تولید تجهیزات الکترونیکی قابل 
پوشیدن با استفاده از ماده ی شگفت انگیز “گرافن” شدند. یک گروه بین المللی 
از دانشمندان ،شامل پروفسور مونیکا کراسیون از دانشگاه اکستر، به یک روش 
جدید برای جاسازی الکترود های گرافنی شفاف و منعطف در الیافی که عموما 

در منسوجات صنعتی بکار گرفته می شوند و تولید منسوج گرافنی دست یافتند.
این دست آورد می تواند در حوزه ی تولید تجهیزات الکترونیکی قابل پوشیدن 
همچون پوشاک مجهز به رایانه، موبایل و پخش کننده موسیقی تغییرات اساسی 
ایجاد کند. وزن کم، قابلیت حمل آسان و همچنین دوام مناسب از ویژگی های 
این نوع پوشاک به شمار می  روند. به گفته ی پروفسور کراسیون این دست آورد 
گام بزرگ برای آینده ی تجهیزات الکترونیکی قابل پوشیدن است. هرچند این 
قابلیت چند سالی است که به وجود آمده و در حال حاضر از الکترودهای شفاف 
و منعطف به طور وسیعی در صنایع شیشه و پالستیک استفاده می شود، اما این 
نخستین بار است که از یک منسوج گرافنی به عنوان الکترودی استفاده می شود. 

که به طور کامل در داخل یک نخ قرار گرفته است. قابلیت های استفاده از این 
دست آورد نامحدود است و در موارد بسیاری مانند پوشاک مجهز به سیستم 
GPS، پایش گر عالیم حیاتی انسان، تجهیزات محافظت شخصی و حتی در 

ابزارهای ارتباطی افراد دارای ناتوانی های حسی مانند ناشنوایان، می توان از آنها 
استفاده کرد. گرافن تنها ماده ای است که می تواند در ضخامت های بسیار کم، 
حتی به اندازه ی یک اتم، به عنوان یک رسانای الکتریکی عمل کند.گرافن 

ماده ای انعطاف پذیر و در عین حال یکی از قوی ترین مواد شناخته شده است.

روش تولید منسوج گرافنی
این تحقیق جدید نشان می دهد که وجود خواص الکتریکی ، مکانیکی و نوری 
استثنایی در تک الیه های گرافنی سبب مورد توجه قرار گرفتن این ماده در تولید 
تجهیزات الکترونیکی قابل پوشیدن شده است. این گروه برای تولید گرافن از 
روشی به نام رسوب شیمیایی بخار)CVD( بر روی ورقه ای از مس استفاده 
شده است.گروهی از محققان دانشگاه warwick روش مبتکرانه ای را برای 
انتقال گرافن از مرحله رشد به ماده زمینه ی کاربردی ابداع کرده اند. این روش 
با میزان آالیندگی کمتر از روش های معمول سریع تر است. جزئیات این روش 
 ACS Applied نام گذاری شده است در مجله nanoCVD-8G که با عنوان

Materials & Interfaces به چاپ رسیده است.

این گروه مشترک از دانشمندان روشی را برای انتقال گرافن تولید شده، از روی 
ورقه ی مس به الیاف پروپیلن ارائه کردند. تمام وسایل الکترونیکی به سیم کشی 
نیاز دارند، پس اولین موضوعی که در این کار باید مورد مورد توجه قرار بگیرد، 
توسعه ی الیاف رسانایی است که در عین حال دارای ظاهر، وزن و میزان راحتی 
قابل قبول و مناسبی باشند. در روش ذکر شده تولید الیاف شفاف و رسانای 

تکمیل شده با گرافن با ویژگی های فوق امکان پذیر است.

منسوج گرافنی راه گشای تولید تجهیزات الکترونیکی قابل پوشیدن
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Nano Textile
در این فن آوری ثبت شده به عنوان اختراع، از نقره با خلوص 99 ،9% استفاده می شود 
که برای از بین بردن دائمی باکتری های تولیدکننده ی بو، به یک پلیمر متصل شده 
است. الیاف نقره منبعی از یون های با بار مثبت را فراهم می کند که به داخل باکتری 
نفوذ کرده و تقسیم سلولی آن را مختل می کند. یون های نقره مانع از رشد باکتری 

شده و به مدت طوالنی از ایجاد بوی نامطبوع در شلوار جین جلوگیری می کند.
شایان توجه است که عرق بدن که علت اصلی ایجاد بو در لباس است، بویی ندارد. 
بلکه باکتری که بر روی عرق بدن رشد می کند، سبب ایجاد بو می شود. همچنین 
لباس ODO با ماده ای بانام  NanoSphere که دارای بنیان پروتئینی است و از 
سوی شرکت Schoeller Textiles AG به عنوان اختراع ثبت شده، پوشش داده 
می شود. سلمان چودری یکی از بنیان گذاران شرکت بیان کرد: این فرایند با سایر 
روش های دافع آب کننده ی سطوح متفاوت است. در این روش هر نخ به طور 
جداگانه اصالح شده و نایکنواختی سطحی به واسطه اتصال نانو ذرات میکروسکوپی 

ایجاد می شود. این ذرات مانعی را بین مایعات و جین ایجاد می کنند.
با استفاده از این پوشش نه تنها  آب، بلکه موادی مانند روغن، سس گوجه فرنگی 
و گردوغبار را نیز دفع شده و مقدار باقی مانده نیز توسط شست و شو با آب از بین 
می رود.برگ گیاهان خاصی همیشه تمیز هستند چراکه آلودگی نمی تواند به 
سطوح با ساختار ریز متصل شود و به راحتی توسط باران شسته می شود و این 
اثر خودتمیزشوندگی به لباس های جین ضد بو با استفاده از فن آوری نانو تحت نام 
NanoSphere انتقال داده شده است. به دلیل نیاز به دفعات کم و یا عدم نیاز به 
شست و شو، لباس خودتمیزشونده به کاهش مصرف آب که نگرانی  عمده ناشی 
 ،ODO از بحران کم آبی در کالیفرنیا است، کمک می کند. بر طبق اطالعات
ساالنه حدود 7200 لیوان آب برای شست و شوی هر شلوار جین استفاده می شود. 
این شرکت بیان کرد: با توجه به این که انسان به طور متوسط ساالنه 1420لیوان 

آب مصرف می کند، بنابراین با عدم شست و شوی یک شلوار جین در یک سال 
می توان برای پنج سال آب آشامیدنی مورد مصرف یک فرد را ذخیره کرد. صرفه 
¬جویی در آب به معنای تغییر شیوه زندگی نیست بلکه به معنای ارائه راه حل های 
هوشمندانه است. این شرکت کمپین تولید لباس Kickstarter را در 7 دسامبر 
باهدف جمع آوری کمک مالی 10000دالری از سوی مردم راه اندازی کرد. تاکنون 
حامیان این کمپین، 91000 دالر را تأمین کرده اند. این کمپین در 30 ژانویه 2016 
به پایان رسید. حامیان این طرح، پوشاک ODOرا باقیمت 99 دالر برای شلوار جین 
خودتمیزشونده و 30 دالر برای پیراهن دریافت خواهند کرد. ODO در سال 2014 
متخصصان نساجی، مهندسان IT، طراحان و متخصصان بازاریابی با ایده لباس 

خودتمیزشونده را استخدام کرد. 
محصوالت  مدیرعامل   ،Chip Bergh نظرات  از   ODOبنیان گذاران شرکت
جین Levis Strauss & Co، مبنی بر تولید شلوار جین با حفظ کیفیت و مزیت 

صرفه جویی در مصرف آب،  در تولید محصوالت خودتمیزشونده الهام گرفتند.

گاهی اوقات، در زمانه ی چاپگرهای سه بعدی، احساس می کنیم که وارد یک 

ماشین زمان شده ایم و تعدادی دکمه را فشار می دهیم و 100 سال به آینده 
سفر می کنیم. این احساس وقتی که اولین ساختمان ساخته شده با چاپگرهای 
سه بعدی ساخته شد، به واقعیت رسید. این رؤیا در نساجی هم به واقعیت رسیده 
است. به نظر می رسد پروژه  ای که چندی پیش توسط Kickstarter آغازشده 
بود، منجر به تولید دستگاه الکتروبافی )Electroloom( تجاری شده است. 
دستگاه الکتروبافی یک چاپگر سه بعدی است که هیچ شباهتی به چاپگرهای 
با آبکاری  از فرآیندی مشابه  با استفاده  متداول ندارد. این چاپگر می تواند 

فلزات، پارچه را به صورت سه بعدی ایجاد کند.
ابداع کنندگان دستگاه الکتروبافی با الهام گرفتن از فناوری چاپگرهای سه بعدی 
و با در نظر گرفتن تمایل مصرف کنندگان و طرح های موجود، تصمیم به ارائه ی 
فناوری گرفتند که به مردم امکان طراحی و ساخت لباس را می دهد و پس از 
یک سال و نیم تالش، آماده اند که اولین دسته ی آزمایشگرهای آلفای خود را 

عرضه نمایند.
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پوست اولین بخش بدن است که از نفوذ بیماری و عفونت به داخل بدن جلوگیری 
می کند. در صورت آسیب دیدن پوست در اثر جراحت ، اگرچه پوست می تواند خود به 
خود ترمیم شود گاهی نیاز به درمان پزشکی دارد. زخم بندی و مرهم گذاری روشی 
ترمیم برای پوست آسیب دیده از طریق جراحت است . نانو الیاف الکتروریسی  قابلیت 
های زیادی زیادی برای زخم بندی دارند. باند زخم مناسب باید دارای ویژگی های 

زیر باشد:
- خصوصیات مکانیکی باال و یکنواخت

- قابلیت نفوذ پذیری باال
- محافظت از جراحت در برابر عفونت

- قابلیت جذب مواد ترشح شده
- نداشتن درد برای بیمار و راحتی در برداشتن از محل زخم

- مرطوبت نگه داشتن محیط
هدف از ایجاد باند زخم ایجاد یک ساختار ایده آل متخلخل است که مانع خوبی 
باشد . برخی از مطالعات نشان داده است که فیبروپالست های پوستی که روی 
پلیمرهای مصنوعی زیست سازگار و ماتریس نانولیفی طبیعی کاشته        می شوند، 
چسبندگی سلول و تکثیر آن و تشکیل ماتریس فوق سلولی درون ماتریس را 
حمایت می کنند. نانو الیاف پولی یورتان به دلیل خواص خوب مانع بودن و قابلیت 
نفوذ اکسیژن اغلب برای باند زخم استفاده می شوند. قابلیت نفوذ آب نیز از این جهت 
که خشک شدن زخم روی ندهد ، دارای اهمیت است.نانو الیاف کوالژن خاصیت 

التیام بخشی خوبی دارند . پایداری ابعاد الیه نانوالیاف الکتروریسی شده کوالژن را 
می توان با بر قراری پیوند عرضی افزایش داد تا به عنوان باند زخم قابل استفاده 

باشد.
برخی از پلیمرهای مصنوعی مورد استفاده در داربست های پزشکی نیز قابلیت 
استفاده در زخم بندی ها را دارند. از تجمع پلیمرهای طبیعی و مصنوعی یک 
الیه مطلوب فیبروپالست تشکیل می شود. پلی کاپروالکتون )PCL(  زیست 
تخریب پذیر که با کوالژن پوشش داده شده است، قابلیت زیادی برای ترمیم 
بافت دارد. همچنین با توجه به نسبت سطح به حجم باال، سطح وسیعی برای 
اتصال سلول فراهم می کند. کوالژن سنتز شده با فیبروپالست سبب بهبود اتصال 
کراتینوسیت ها به سطح پوست مصنوعی می شود. در واقع حضور فیبرو پالست ها 
در سطح پوست های مصنوعی که منجر به آزاد سازی سیتوکین ها می شود ، سبب 
حمله به بافت زخمی می شود و به سرعت بافت پوست جدید را به وجود می آورد 
. فیبروپالست های پوستی با عبور از حفره های کوچک الیه الکتروریسی شده به 
ماتریس وارد می شوند. هنگامی که سلول ها به سمت بیرون حرکت می کنند 
و به الیاف فشار می آورند ، سبب افزایش قطر روزنه ها می شوند. از طرفی الیاف 
نیر مقاومت کمی را از خود در برابر حرکت سلول ها نشان می دهند. لذا ساختار 
دینامیکی الیاف سبب تنظیم اندازه حفره ها مطابق سلول ها می شود و سلول ها در 
درون ماتریس های نانوالیاف رشد می کنند و در حین بهبود جراحت ، شکل الیه ای 

از پوست را به خود می گیرند.

کاربرد نانو الیاف در باند زخم

به گرافن مواد دو بعدی نیز گفته می شود به این معنا که تنها یک اتم فیلم ضخیم 
است. گرافیت نیز که ماده ای شناخته شده است ، متشکل از تعداد زیادی از الیه های 
گرافن است که بروی هم قرار گرفته اند. در حال حاضر محققان آلتو می گویند 
ابزار مواد دو بعدی می تواند در سنسورها و الکترونیک پوشیدنی و بسیار چیز های 
مفید دیگر به کار رود. بنابر پیش بینی ها گرافن از زمانی که آندره جیم و کنستانتین 
نووسلوف بخاطر دریافت جایزه نوبل سال 2010 برای آزمایش های خود دریافت 
کردند، تبدیل به انقالبی در الکترونیک شده است. گرافن با اینکه الیه ای بسیار 
نازک است هادی بسیار خوبی برای برق و حرارت و همچنین بسیار با دوام است.
با این حال بدون شکاف بودن گرافن کمی کاربرد آن را در برنامه های نیمه هادی 
محدود می کند. در حال حاضر محققان در دانشکاه آلتو مشغول مدیریت ساخت مواد 
رسانای الکتریکی همراه با نوع جدید گرافن و مواد دو بعدی دیگر مانند سلنید گالیوم 
هستند که در صنعت نیمه هادی این نوع از ساختار به عنوان ترکیبی ناهمگون 
 Advanced Materials شناخته می شود و نتایج آن در مجله مواد پیشرفته
science journal منتشر شده است. این اولین بار است که سلنید گالیوم با گرافن 
 heterojunctions استفاده می شود و از این جهت حایز اهمیت است که در آینده
و برای مبنای صنعت لیزرها و ترانزیستورها کاربرد های فراوانی را به همراه دارد. 
پژوهشگر فوق دکترا Wonjae در همین راستا توضیح می دهد : از آنجایی که این 

مواد جز دسته مواد دو بعدی هستند بسیار نازک بوده به گونه ای که قطر آن یک 
ده هزارم قطر موی انسان است. در تحقیقات اولیه سازه های دو بعدی همراه با 
گرافن به صورت دستی و الیه به الیه ساخته شد که روندی کند و چالش برانگیز 
را به همراه داشت . اما ابزار توسعه یافته توسط ریکونن و همکارانش در ساخت 
دستگاه های جانبی پژوهشگران را قادر می سازد در از آن در صنعت نیمه هادی 
به طور استاندارد استفاده کنند که جایگزینی برای عملکرد پر زحمت روش دستی 
است. در ادامه باید افزود قطعات دو بعدی امکانات کاماًل جدید را برای توسعه 
الکترونیک به وجود آورده است ، به عنوان مثال الکترونیک های پوشیدنی و یا قرار 
دادن آنها بروی عینک و یا پنجره ها و یا کاربردشان در نسل جدید سنسورها از 

مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

ساخت گرافن با روشی جدیدتر و در عین حال ساده تر
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کمپانی نایک یکسری محصول جدید از جمله یک کفش فوتبال مقاوم در برابر 
گل و الی و لباس های پارچه ا ی ساخته شده از پلی استر بازیافتی را ارایه کرده 

است که در ادامه به بررسی این سه محصول می پردازیم.
کفش های Anti Clog طراحی شده توسط نایک برای مقابله با مشکل بازی 
فوتبال در زمین های گل آلود است و مشکل زمانی بروز می کند که خاک مرطوب 
و گل اغلب باعث پر شدن کف کفش می شود و مشکالتی از جمله سنگینی 

کفش و سر خوردن را به همراه دارد.

بازی زیبا هرگز در شرایط محیا رخ نمی دهد
مکس بالو در این رابطه این نکته را تذکر می دهد که گل و الی می تواند تا 50 
درصد به وزن کفش اضافه کند که این موضوع در عملکرد بازیکنان تاثیر جدی 
دارد چراکه انعطاف پذیری کشش و سرعت را از بازیکنان می گیرد و به همین 

دلیل نیز ما در پی رفع آن بر آمدیم.
 

 
بر این اساس از پلیمری در کف کفش استفاده شده است که هنگامی که در 
معرض تماس با آب قرار می گیرد به گونه ای لغزنده می شود که گل و الی 
نمی تواند به آن بچسبد.جرمی واکر توسعه دهنده ارشد نایک می افزاید ما فکر 
کردن درمورد ضد آب بودن را متوقف کردیم و تمرکز خود را بر روی این 
موضوع گذاشتیم تا یک الیه پلیمری پر بدون از بین بردن کشش و در عین 

حال مقاوم در برابر گل و الی ایجاد کنیم و کلید این موضوع درک ساختار گل 
و الی و چگونگی چسبندگی ذرات خاک بهم است. نایک محصول خود را 15 
آپریل روانه مراکز فروش خود می کند. دیگر محصول معرفی شده از سوی نایک 
AeroSwift یا لباس های کشباف ساخته شده از پلی استر بازیافتی است. از 

قابلیت اصلی AeroSwift می توان کمک به جذب عرق از بدن پوشنده لباس 
بدون افزایش وزن و یک الیه ضخیم بافتنی به عنوان پشتیبان نام برد. 

از پارچه AeroSwift در زمینه بسکتبال، دو ومیدانی در مسابقات المپیک ریو 
استفاده شده است.کشباف بودن پارچه ، مهندسی بافت خاصی که در آن به کار 
رفته مزایای خاصی را برای این محصول قائل شده است.همچنین پارچه ها در 
تونل باد مورد تست و آزمایش قرار گرفته اند و بخشی بنام Aeroblades یا 
باله های کوچک سیلیکونی به بخش هایی از پارچه افزوده شده است که موجب 

کاهش اصطکاک هوا و بدن ورزشکاران می شود.

این لباس ها قرار است توسط تیم های ملی کشورهای آمریکا ، برزیل، آلمان و 
چین مورد استفاده قرار بگیرد.از دیگر مزایای لباس های فوتبال ارایه شده با این 
تکنولوژی جذب سریعتر عرق از سطح بدن تا 20درصد، خشک شدن سریعتر 
تا 25درصد و کاهش وزن تا 10درصد است.  در برخی از قسمت های لباس 
دوالیه تاری پودی کشباف و در برخی بخش ها از یک الیه برای تبادل حرارتی 
و تنفس پذیری پارچه در نظر گرفته شده است. در تکنولوژی های پیشین باید با 
 AeroSiwft لیزر محفظه های حرارتی ایجاد می شد اما تکنولوژی به کار رفته در
به طراحان اجازه می دهد بدون هیچگونه برشی به اهداف مورد نظر خود برسند. 
محصول سوم عرضه شده توسط نایک بنام Nike Air VaporMax دارای دو 
الیه بوده که از Flyknit ماده پلیمری )که در پوشش درونی پاکت های پستی نیز 
بکار برده می شود( ساخته شده است. در محصوالت مشابه قبلی از الیه کشسان 
برای محافظت و بهبود دوام استفاده می شد اما طراحی جدید به طراحان اجازه 
می دهد که از دو الیه از ترکیب هوا و Flyknit استفاده شود که در فرم دهی 
و عملکرد بهتر کششی کفه کفش موثر است همچنین این محصول نسبت به 

محصوالت پیشین 35درصد تنفس پذیر تر است.

ارایه محصوالت جدید از کمپانی نایک
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پوست اولین بخش بدن است که از نفوذ بیماری و عفونت به داخل بدن جلوگیری 
می کند. در صورت آسیب دیدن پوست در اثر جراحت ، اگرچه پوست می تواند خود به 
خود ترمیم شود گاهی نیاز به درمان پزشکی دارد. زخم بندی و مرهم گذاری روشی 
ترمیم برای پوست آسیب دیده از طریق جراحت است . نانو الیاف الکتروریسی  قابلیت 
های زیادی زیادی برای زخم بندی دارند. باند زخم مناسب باید دارای ویژگی های 

زیر باشد:
- خصوصیات مکانیکی باال و یکنواخت

- قابلیت نفوذ پذیری باال
- محافظت از جراحت در برابر عفونت

- قابلیت جذب مواد ترشح شده
- نداشتن درد برای بیمار و راحتی در برداشتن از محل زخم

- مرطوبت نگه داشتن محیط
هدف از ایجاد باند زخم ایجاد یک ساختار ایده آل متخلخل است که مانع خوبی 
باشد . برخی از مطالعات نشان داده است که فیبروپالست های پوستی که روی 
پلیمرهای مصنوعی زیست سازگار و ماتریس نانولیفی طبیعی کاشته        می شوند، 
چسبندگی سلول و تکثیر آن و تشکیل ماتریس فوق سلولی درون ماتریس را 
حمایت می کنند. نانو الیاف پولی یورتان به دلیل خواص خوب مانع بودن و قابلیت 
نفوذ اکسیژن اغلب برای باند زخم استفاده می شوند. قابلیت نفوذ آب نیز از این جهت 
که خشک شدن زخم روی ندهد ، دارای اهمیت است.نانو الیاف کوالژن خاصیت 

التیام بخشی خوبی دارند . پایداری ابعاد الیه نانوالیاف الکتروریسی شده کوالژن را 
می توان با بر قراری پیوند عرضی افزایش داد تا به عنوان باند زخم قابل استفاده 

باشد.
برخی از پلیمرهای مصنوعی مورد استفاده در داربست های پزشکی نیز قابلیت 
استفاده در زخم بندی ها را دارند. از تجمع پلیمرهای طبیعی و مصنوعی یک 
الیه مطلوب فیبروپالست تشکیل می شود. پلی کاپروالکتون )PCL(  زیست 
تخریب پذیر که با کوالژن پوشش داده شده است، قابلیت زیادی برای ترمیم 
بافت دارد. همچنین با توجه به نسبت سطح به حجم باال، سطح وسیعی برای 
اتصال سلول فراهم می کند. کوالژن سنتز شده با فیبروپالست سبب بهبود اتصال 
کراتینوسیت ها به سطح پوست مصنوعی می شود. در واقع حضور فیبرو پالست ها 
در سطح پوست های مصنوعی که منجر به آزاد سازی سیتوکین ها می شود ، سبب 
حمله به بافت زخمی می شود و به سرعت بافت پوست جدید را به وجود می آورد 
. فیبروپالست های پوستی با عبور از حفره های کوچک الیه الکتروریسی شده به 
ماتریس وارد می شوند. هنگامی که سلول ها به سمت بیرون حرکت می کنند 
و به الیاف فشار می آورند ، سبب افزایش قطر روزنه ها می شوند. از طرفی الیاف 
نیر مقاومت کمی را از خود در برابر حرکت سلول ها نشان می دهند. لذا ساختار 
دینامیکی الیاف سبب تنظیم اندازه حفره ها مطابق سلول ها می شود و سلول ها در 
درون ماتریس های نانوالیاف رشد می کنند و در حین بهبود جراحت ، شکل الیه ای 

از پوست را به خود می گیرند.

کاربرد نانو الیاف در باند زخم

به گرافن مواد دو بعدی نیز گفته می شود به این معنا که تنها یک اتم فیلم ضخیم 
است. گرافیت نیز که ماده ای شناخته شده است ، متشکل از تعداد زیادی از الیه های 
گرافن است که بروی هم قرار گرفته اند. در حال حاضر محققان آلتو می گویند 
ابزار مواد دو بعدی می تواند در سنسورها و الکترونیک پوشیدنی و بسیار چیز های 
مفید دیگر به کار رود. بنابر پیش بینی ها گرافن از زمانی که آندره جیم و کنستانتین 
نووسلوف بخاطر دریافت جایزه نوبل سال 2010 برای آزمایش های خود دریافت 
کردند، تبدیل به انقالبی در الکترونیک شده است. گرافن با اینکه الیه ای بسیار 
نازک است هادی بسیار خوبی برای برق و حرارت و همچنین بسیار با دوام است.
با این حال بدون شکاف بودن گرافن کمی کاربرد آن را در برنامه های نیمه هادی 
محدود می کند. در حال حاضر محققان در دانشکاه آلتو مشغول مدیریت ساخت مواد 
رسانای الکتریکی همراه با نوع جدید گرافن و مواد دو بعدی دیگر مانند سلنید گالیوم 
هستند که در صنعت نیمه هادی این نوع از ساختار به عنوان ترکیبی ناهمگون 
 Advanced Materials شناخته می شود و نتایج آن در مجله مواد پیشرفته
science journal منتشر شده است. این اولین بار است که سلنید گالیوم با گرافن 
 heterojunctions استفاده می شود و از این جهت حایز اهمیت است که در آینده
و برای مبنای صنعت لیزرها و ترانزیستورها کاربرد های فراوانی را به همراه دارد. 
پژوهشگر فوق دکترا Wonjae در همین راستا توضیح می دهد : از آنجایی که این 

مواد جز دسته مواد دو بعدی هستند بسیار نازک بوده به گونه ای که قطر آن یک 
ده هزارم قطر موی انسان است. در تحقیقات اولیه سازه های دو بعدی همراه با 
گرافن به صورت دستی و الیه به الیه ساخته شد که روندی کند و چالش برانگیز 
را به همراه داشت . اما ابزار توسعه یافته توسط ریکونن و همکارانش در ساخت 
دستگاه های جانبی پژوهشگران را قادر می سازد در از آن در صنعت نیمه هادی 
به طور استاندارد استفاده کنند که جایگزینی برای عملکرد پر زحمت روش دستی 
است. در ادامه باید افزود قطعات دو بعدی امکانات کاماًل جدید را برای توسعه 
الکترونیک به وجود آورده است ، به عنوان مثال الکترونیک های پوشیدنی و یا قرار 
دادن آنها بروی عینک و یا پنجره ها و یا کاربردشان در نسل جدید سنسورها از 

مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

ساخت گرافن با روشی جدیدتر و در عین حال ساده تر
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 تاکنون نانو الیاف تو خالی که نانو لوله نامیده می شوند، به دو روش تر سیب 
بخار شیمیایی )CVD( و ریسندگی هم محور تولید شده اند. روش CVD را 
اولین بار باگنیزکی و همکارانش در سال 2000 و نیز هاو و همکارانش در 
سال 2002 برای تولید نانو الیاف تو خالی به کار گرفتند. این روش را می توان 

شامل سه مرحله اصلی دانست: 
- تولید قالب نانو الیاف توسط فرآیند الکتروریسی

CVD پوشش دهی قالب نانو الیاف تولید شده با روش -
- جدا کردن قالب از پوسته با حرارت دادن که پس از آن پوسته به عنوان 

نانو الیاف توخالی قابلیت کاربرد را می یابد.
در روش CVD ٬ قالب نانو الیاف در طی مرحله پوشش دهی باید ثبات 
کافی داشته باشد و نیز بدون تخریب به الیه پوشش دهنده ، قابل تخریب و 

استخراج باشد. باگنیزکی و همکارانش از پلی L- )الکتیک اسید( به عنوان 
قالب و پلی )پارازایلن( به عنوان ماده پوشش دهنده استفاده کردند.آنها پس 
از پوشش دادن PLLA و PPX به همراه آلومینیوم و تولید نانو الیاف غالف 
مغزی آن را تحت شرایط خال و دمای 280درجه سانتیگراد برای مدت 8 
ساعت قرار دادند تا مغزی PLLA  جدا شود و بدین صورت موفق به تولید 

نانو الیاف توخالی با قطر داخلی 7 نانومتر و قطر خارجی 55 نانومتر شدند. 
همانطور که گفته شد روش دیگر در تولید نانو الیاف تو خالی روش ریسندگی 

هم محور است که می توان آن را شامل دو مرحله دانست: 
- تولید الیاف دو جزیی غالف مغزی متحدالمرکز با روش الکتروریسی هم 

محور
- استخراج قسمت مغزی الیاف بدون آسیب زدن به قسمت غالف

نانوالیاف تو خالی را بازی خواهد کرد.  در این حالت قسمت غالف نقش 
لی و ژیا در سال 2004 با دستگاه ریسندگی هم محور موفق به تولید نانو 
الیاف توخالی شدند.آنها در طی این فرآیند از یک روغن معدنی سنگین به 
عنوان مغزی و از محلول پلی وینیل پیرولیدین )PVP( با پیش ماده تترا ایزو 
پروپوکساید به عنوان پوسته استفاده کردند. بطور همزمان روغن از مخزن 
خارج می شود و ماده پلیمری PVP/Ti)OiPr(4 آن را در بر می گیرد، پس از 
آن روغن به وسیله اکتان از آن جدا می شود و نانو الیاف تو خالی کامپوزیتی 

شکل می گیرد.
سپس با عمل کردن نانو الیاف توخالی و در دمای 500درجه سانتی گراد نانو 

الیاف توخالی TiO2 کریستالی با ساختار آناتاز تولید کردند.

نانو الیاف توخالی

عملیات شست وشو و سفیدگری همزمان با شرایط استاندارد قرار گرفتند، 
سپس قسمتی از نمونه ها تحت عملیات پالسما با گاز هوا قرار گرفتند.

در ادامه عملیات آغشته سازی نمونه ها با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم انجام 
شد که نمونه ها قبل و بعد از عملیات آغشته سازی، توسط روش های ارزیابی 
مختلف مانند طیف سنجی مادون قرمز، تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ 

الکترونی پویشی SEM، EDX و آزمون قطره مورد بررسی قرار گرفتند. 
توسط  نمونه ها  از  قسمتی  شوندگی،  پاک  خود  خواص  بررسی  منظور  به 
در  زمان های مختلف  برای مدت  و  لکه گذاری شدند  بلو«  رنگ »متیلن 
معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفتند، سپس تغییر رنگ نمونه ها توسط 
اسپکتروفتومتری انعکاسی مورد مطالعه واقع شد. خواص خود پاک شوندگی 
بر روی منسوج پالسما شده و آغشته شده به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم 
بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به خوبی قابل مشاهده است و از 

طرفی ماندگاری خاصیت خود پاک شوندگی بر روی منسوج پالسما شده 
بسیار قابل توجه است.

طبق بررسی ها به کمک عملیات پالسما، گروه های فعال شیمیایی بر روی 
منسوج ایجاد شده و همچنین سطح منسوج تا حدودی حکاکی فیزیکی شده 
و ناهمواری هایی بر روی سطح الیاف ایجاد می شود، همین دو مورد سبب 
افزایش جذب نانوذرات بر روی منسوج و ایجاد خاصیت خود پاک شوندگی 
می شود. نتایج این تحقیقات در مجله  Micro & Nano Letters جلد 10، 
حاصل  و  رسیده  چاپ  به   )413 تا   408 صفحات   ،2015 سال   ،8 شماره 
همکاری شیال شهیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، 
محمد احمدی، کارشناس ارشد مهندسی نساجی از دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقیقات تهران، ابوسعید رشیدی و محمود قرآن نویس، اعضای هیات علمی 

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران است.
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 در تی شرت های جدید زیبایی ، نرمی و لطافت و آویزش پارچه و راحتی 
در پوشش مد نظر است اینها موارد معمولی است که در زمینه مد نیز به آن 
برخورد می کنیم اما وضعیت در مورد منسوجات فنی متفاوت است چرا که 

باید نیازهای خاصی را برطرف نمایند.
به عنوان مثال باند های فشاری که باید فشار خاصی را بر بافت انسانی ایجاد 
کنند ؛ در نتیجه خاصیت کشش در آن از مواردی است که مورد توجه است 
و یا موادی که برای لباس های محافظ بکار میروند باید دارای سختی خاصی 
بوده تا پوشنده لباس را محافظت کنند ویا منسوجات بکار برده شده برای 
صندلی ماشین باید با دوام باشند. تولید کنندگان این محصوالت دو عامل را 
مد نظر دارند: یک نوع نخ مصرفی و دوم الگوها و روش های خاص بافت 
که با توجه به نوع کاربرد منسوج متغیر است. خواص مکانیکی نخ را میتوان 

به راحتی شناسایی کرد:
در این روش با یک دستگاه که با نیروی از پیش تعیین شده الیاف را کشیده و 
مقدار استحکام الیاف را اندازه گیری می شود سپس مقدار نیروی وارده توسط 

برنامه شبیه سازی تحلیل و داده های خروجی تعیین کننده مشخصات فنی 
نخ است که نسبت به روش اندازه گیری پارچه آسانتر است چرا که در روش 

دوم پارچه باید تولید سپس تست شود که از جهتی پر هزینه نیز می باشد. 

شبیه سازی یکپارچه به جای نمونه ها 
موسسه فرانهوفر برای سازمان صنعتی ریاضیات ITWM کایزرسالوترن 
آلمان روش ساده تر و روشنتری را برای بهبود خواص منسوجات ارایه داده 
است با عنوان »شبیه سازی رفتار مواد« دکتر جولیا ارلیک در این رابطه می 
گوید : با این شیوه ما قادریم با دقت بسیار باال خواص پارچه بسته به نوع 
نخ و ساختار آن را پیش بینی کنیم.از مزایای استفاده از این روش امکان 
بررسی انواع قابل تصور از الگوهای نخ و بررسی و تجزیه و تحلیل بهینه آن 
و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از نخ مصرفی است. و همه اینها در حالی 
است که بدون نیاز به بافتن منسوج و تبدیل آن به پارچه میتوان خواص مورد 
نظر منسوج حاصل از نخ مورد آزمایش را با تست های انجام شده بر روی نخ 

پیش بینی و به دست آورد.
نقطه شروع آزمایش برای محققان در شبیه سازی، پارامتری هایی است که 
دانشمندان از تولید کنندگان دریافت می کنند که به طور عمده به نخ مرتبط 
است. پارامترهای داده شده به برنامه قابل تغییر است و این امکان را میسر 
می سازد که با تغییر پارامترهایی چون کشش بتوانید نیروی وارد بر نخ و در 
نتیجه منسوج نهایی را پیش بینی کنید. در نتیجه اگر تولید کننده ای نخی را 
تولید کند با شبیه ساز می توانید بهترین منسوج حاصله از آن را پیش بینی 

و ارزیابی کنید.

شبیه سازی کامل منسوجات فنی

امروزه از نانوذرات مختلف در صنعت نساجی برای انجام عملیات تکمیلی 
و  ثبات  بحث  همواره  ولی  می شود،  استفاده  منسوجات  روی  بر  متفاوت 
ماندگاری این ذرات بر روی پارچه مطرح است. محققین در تالشند تا خواص 

ثباتی این ذرات را بر روی منسوج افزایش دهند.

اکسید  دی  نانوذرات  جذب  بر  پالسما  پیش  عملیات  اثر  پژوهش  این  در 
تیتانیوم و خواص ثباتی آن بر منسوج پلی استری بررسی شده است.

نتایج نشان داد که این عملیات در بهبود خواص خود پاک شوندگی منسوج 
و خواص ثباتی آن بسیار مؤثر است.

با کمک عملیات پالسما سطح منسوج پلی استری به راحتی اصالح شده 
و نانوذرات بیشتری جذب منسوج می شوند و ماندگاری آن ها نیز بر روی 

منسوج تقویت خواهد یافت. 
با کمک عملیات پالسما در مدت زمانی کوتاه، بدون استفاده از آب و مواد 
شیمیایی می توان اصالح سطحی را انجام داد و خواص ثباتی و ماندگاری 
را بهبود بخشید. همچنین کیفیت عملیات تکمیلی مورد نظر نیز بر روی 
منسوج بهبود می یابد. در این تحقیق ابتدا نمونه پارچه های پلی استری تحت 

تکمیل خود تمیز شوندگی پارچه پلی استری
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 تاکنون نانو الیاف تو خالی که نانو لوله نامیده می شوند، به دو روش تر سیب 
بخار شیمیایی )CVD( و ریسندگی هم محور تولید شده اند. روش CVD را 
اولین بار باگنیزکی و همکارانش در سال 2000 و نیز هاو و همکارانش در 
سال 2002 برای تولید نانو الیاف تو خالی به کار گرفتند. این روش را می توان 

شامل سه مرحله اصلی دانست: 
- تولید قالب نانو الیاف توسط فرآیند الکتروریسی

CVD پوشش دهی قالب نانو الیاف تولید شده با روش -
- جدا کردن قالب از پوسته با حرارت دادن که پس از آن پوسته به عنوان 

نانو الیاف توخالی قابلیت کاربرد را می یابد.
در روش CVD ٬ قالب نانو الیاف در طی مرحله پوشش دهی باید ثبات 
کافی داشته باشد و نیز بدون تخریب به الیه پوشش دهنده ، قابل تخریب و 

استخراج باشد. باگنیزکی و همکارانش از پلی L- )الکتیک اسید( به عنوان 
قالب و پلی )پارازایلن( به عنوان ماده پوشش دهنده استفاده کردند.آنها پس 
از پوشش دادن PLLA و PPX به همراه آلومینیوم و تولید نانو الیاف غالف 
مغزی آن را تحت شرایط خال و دمای 280درجه سانتیگراد برای مدت 8 
ساعت قرار دادند تا مغزی PLLA  جدا شود و بدین صورت موفق به تولید 

نانو الیاف توخالی با قطر داخلی 7 نانومتر و قطر خارجی 55 نانومتر شدند. 
همانطور که گفته شد روش دیگر در تولید نانو الیاف تو خالی روش ریسندگی 

هم محور است که می توان آن را شامل دو مرحله دانست: 
- تولید الیاف دو جزیی غالف مغزی متحدالمرکز با روش الکتروریسی هم 

محور
- استخراج قسمت مغزی الیاف بدون آسیب زدن به قسمت غالف

نانوالیاف تو خالی را بازی خواهد کرد.  در این حالت قسمت غالف نقش 
لی و ژیا در سال 2004 با دستگاه ریسندگی هم محور موفق به تولید نانو 
الیاف توخالی شدند.آنها در طی این فرآیند از یک روغن معدنی سنگین به 
عنوان مغزی و از محلول پلی وینیل پیرولیدین )PVP( با پیش ماده تترا ایزو 
پروپوکساید به عنوان پوسته استفاده کردند. بطور همزمان روغن از مخزن 
خارج می شود و ماده پلیمری PVP/Ti)OiPr(4 آن را در بر می گیرد، پس از 
آن روغن به وسیله اکتان از آن جدا می شود و نانو الیاف تو خالی کامپوزیتی 

شکل می گیرد.
سپس با عمل کردن نانو الیاف توخالی و در دمای 500درجه سانتی گراد نانو 

الیاف توخالی TiO2 کریستالی با ساختار آناتاز تولید کردند.

نانو الیاف توخالی

عملیات شست وشو و سفیدگری همزمان با شرایط استاندارد قرار گرفتند، 
سپس قسمتی از نمونه ها تحت عملیات پالسما با گاز هوا قرار گرفتند.

در ادامه عملیات آغشته سازی نمونه ها با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم انجام 
شد که نمونه ها قبل و بعد از عملیات آغشته سازی، توسط روش های ارزیابی 
مختلف مانند طیف سنجی مادون قرمز، تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ 

الکترونی پویشی SEM، EDX و آزمون قطره مورد بررسی قرار گرفتند. 
توسط  نمونه ها  از  قسمتی  شوندگی،  پاک  خود  خواص  بررسی  منظور  به 
در  زمان های مختلف  برای مدت  و  لکه گذاری شدند  بلو«  رنگ »متیلن 
معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفتند، سپس تغییر رنگ نمونه ها توسط 
اسپکتروفتومتری انعکاسی مورد مطالعه واقع شد. خواص خود پاک شوندگی 
بر روی منسوج پالسما شده و آغشته شده به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم 
بعد از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به خوبی قابل مشاهده است و از 

طرفی ماندگاری خاصیت خود پاک شوندگی بر روی منسوج پالسما شده 
بسیار قابل توجه است.

طبق بررسی ها به کمک عملیات پالسما، گروه های فعال شیمیایی بر روی 
منسوج ایجاد شده و همچنین سطح منسوج تا حدودی حکاکی فیزیکی شده 
و ناهمواری هایی بر روی سطح الیاف ایجاد می شود، همین دو مورد سبب 
افزایش جذب نانوذرات بر روی منسوج و ایجاد خاصیت خود پاک شوندگی 
می شود. نتایج این تحقیقات در مجله  Micro & Nano Letters جلد 10، 
حاصل  و  رسیده  چاپ  به   )413 تا   408 صفحات   ،2015 سال   ،8 شماره 
همکاری شیال شهیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، 
محمد احمدی، کارشناس ارشد مهندسی نساجی از دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقیقات تهران، ابوسعید رشیدی و محمود قرآن نویس، اعضای هیات علمی 

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران است.
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برندهای جهانی هر روز بیشتر و بیشتر در مورد آسیب های وارده به محیط زیست 
توسط مواد شیمیایی آگاه می شوند و پردازش اطالعاتی که حاکی از مصرف این 
مواد مضر است از اهمیت ویژه ای  برخوردار است به خصوص که برندهای تولید 
کننده جین باید به آن توجه ویژه ا ی داشته باشند چراکه جین در سراسر جهان از 
تولید بسیار زیادی برخوردار است و طبیعتاً مواد شیمیایی زیادی در پروسه تولید 
آن استفاده می شود. اما برای شرکت تولیدکننده مواد تعاونی Archroma این 
مورد تازه ایی نیست چرا که این شرکت از سال 2009 اقدام به ارایه پروسه 

رنگرزی زیست سازگار با دو عنوان زیر کرده است:
Denim-Ox

Pad/Sizing-Ox

پروسه رنگرزی ADVANCED DENIM در مقایسه با رنگرزی سنتی شامل 
صرفه جویی در موارد زیر می شود:

92 درصد صرفه جویی در مصرف در آب
87 درصد پساب کمتر

30 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی
روش های قدیمی شامل رنگرزی در تمام شید ها از تیره تا روشن را شامل 
می شود که باید اذعان داشت جین های تولیدی بسیار زیبا هستند اما جدای از 
این موضوع جین های تولید شده توسط Archroma دارای ویژگی های خاصی 
جدای از پارچه های رنگ شده با نیل است؛ همچنین این فن اوری برنده جایزه 
بهترین نوآوری با عنوان ICIS 2012 نیز شده است. بیش از نیم قرن است که 
 Advanced رنگرزی دنیم به رنگ آبی نیلی محدود شده است اما تکنولوژی
Denim این امکان را به تولید کنندگان می دهد تا هر طیف رنگی شامل آبی 

آسمانی، آبی تیره، خاکی، سبز و ... را بر روی جین اعمال کنند. 

تولیدکننده مواد،  برند  این  تولید شده توسط  پارچه های  با تکمیل  همچنین 
می توانید عالوه بر اعمال تکمیل های خاص از جمله تکمیل ضد چرک و ضد 
آب به محصول نهایی زیر دست نرم تری بدهید به گونه ای  که قابل مقایسه با 
نمونه های تولید شده در قبل نیست عالوه بر این موضوع باید از بین رفتن پدیده 
Yellowing یا زردی که در پروسه های شست دنیم اتفاق می افتد ، ثبات سایشی 

 Advanced بسیار باالتر نسبت به نمونه های مشابه را به برتری های تکنولوژی
Denim اضافه نمود. فن آوری پیشگامانه Archromaدر کنار طیف گسترده 

ایی از مزایا همزمان باعث کاهش در مصرف آب و انرژی شده و اثرات مضر بر 
محیط زیست را کاهش می دهد. این بدان معنی است که تولیدات شما دارای 
نتایج دقیق تر، ثبات رنگ بهتر و بهبود تکرار پذیری در طیف های رنگی و 

افکت های مد نظرتان است.

انقالبی در تولید شلوار جین

Textile DB
این فرآیند باعث حذف مواد مورد نیاز در رنگرزی نیل از جمله هیدروسولفیت سدیم 
شده و امکان رنگرزی برای تولید کنندگان در شید های روشن تا تیره را ممکن 
می سازد. این روش تولید کنندگان را قادر میسازد تا با استفاده از تکنیک های جدید 

و پایدار به کیفیت و نتایج بهتری دست یابند.
در گذشته برای ایجاد افکت بر روی دنیم از موادی مانند پرمنگنات پتاسیم و کلر 
استفاده میشد که همه با اثرات مخرب آنها آشناییم به همین دلیل از پروسه تولید 

در حال کنار گذاشته شدند.
در حال حاضر فن اوری ADVANCED DENIM به شما اجازه می دهد با 
استفاده از مواد مبتنی بر پراکسید شستشوهای برابر با مواد ذکر شده )پرمنگنات و 

..( را انجام دهید بدون آنکه نگران مسال زیست محیطی باشید.
همه اینها بدان معنی است که شما با استفاده از این فن آوری می توانید به تمام 
اهداف و نتیجه های مورد نظرتان برسید با این تفاوت که هم در انرژی صرفه 

جویی کرده اید ، هم نگران محیط زیست نخواهید بود و هم کیفیت بهتری را 
عرضه خواهید کرد.
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نسل جدید باندهای بیولوژیکی ضد عفونت توانایی آن را دارد که میزان قابل 
توجهی از مرگ و میر ناشی از عفونت در اثر سوختگی های شدید را کاهش 

)EPFL( .دهد. این تکنولوژی نتیجه تحقیقات پژوهشگران سوییسی است
قربانیان سوختگی دچار نقص شدید ایمنی هستند و بخش از بین رفته پوست 
باعث می شود بشدت در مقابل باکتری ها آسیب پذیر باشند و افراد زیادی در 
اثر جراحت ایجاد شده جان خود را از دست می دهند ، این موضوع در نتیجه 
عفونتی است که معمواًل چندماه پس از بستری شدن رخ می دهد، از همین 
رو باید اضافه کرد که باند های مورد مصرف برای سوختگی زمینه ساز رشد و 

پرورش میکروب هاست. 
برای مبارزه با این باکتری ها که در مقابل آنتی بیوتیک ها نیز مقاوم هستند، 
کنسرسیومی از پژوهشگران سوییسی باندی را عرضه کرده اند بنام پانسمان 
بیولوژیک که قادر است روند بهبود زخم را سرعت بخشیده و همچنین از 
رشد باکتری ها جلوگیری کند. این محققان بروی باکتری های قدرتمندی 
بنام Pseudomonas aeruginosa که علت اصلی عفونت و مرگ و میر 
میان قربانیان سوختگی است تمرکز کرده اند. این گزارش به تازگی در مجله 
Nature Scientific Reports منتشر شده است ؛ این تکنولوژی برپایه باند 

که  بنیادی  سلول های  و  حیوانی  کالژن  از  تخریب پذیر  زیست  زخم بندی 

می تواند به سرعت تکثیر شود ، ساخته شده است. این فن آوری ابتدا توسط 
CHUV در سال 2005 به منظور تسریع فرآیند درمان توسعه یافت اما فاقد 

محافظ در برابر میکروب ها و باکتری ها بود. پژوهشگران نشان داده اند که 
با ترکیب این باند بیولوژیکی با مولکول های خاص به نام دندریمرها نه تنها 

روند بهبود تسریع میابد بلکه منجر به توقف عفونت نیز می شود.

توقف رشد باکتری 
پانسمان شامل یک نوار گاز است که از کالژن و سلول های بنیادی به عالوه 
دندریمر ساخته شده است. زمانی که نوار زخم بندی )پانسمان( بروی محل 
آسیب دیده قرار می گیرد برخی از دندریمر های مهاجرت کرده و باکتری های 
در مجاورت پانسمان را از بین می برند و دیگر دندریمر ها در داخل باند باقی 

می مانند.
رییس آزمایشگاه EPFL دومنیک پیولتتی در ادامه می گوید : بانداژ قرار گرفته 
بروی زخم خود محل مناسبی برای رشد باکتری هاست بنابراین بخشی از 
دندریمر ها با مهاجرت بروی محل آسیب دیده باعث از بین رفتن باکتری ها 
می شوند اما ضروری است بخش دیگری نیز در داخل باند قرار گرفته و از 
رشد احتمالی باکتری جلوگیری کنند. تعامل دندریمر ها در باندهای بیولوژیکی 

و از بین بردن باکتری ها وظیفه ایی است که تیم وی بر عهده دارد.
برای متخصصان بیمارستان های سوانح سوختگی این تکنولوژی یک نیاز 
مبرم است چرا که در حال حاضر برای این نوع بیماران اقدامات احتمالی 
زیادی صورت می گیرد که بانداژ های جدید میتواند کمک بسیار خوبی در 
تسهیل این روند باشد. باندهای قدیمی ضمن اینکه باید هرچند وقت یکبار 
تعویض شوند عفونت را متوقف نکرده و استفاده از آنتی بیوتیک ها خیلی 
مقاوم  بیوتیک  آنتی  مقابل  در  باکتری ها  از  بسیاری  نیست چراکه  مناسب 
هستند. در بانداژهای جدید ما بجای درمان عفونت از ایجاد آن جلوگیری 

می کنیم.

باندهای ضد عفونت برای سوختگی های حاد

رنگرزی جین به طور سنتی شامل 10 تا 12 جعبه یا وان است که روند و پروسه 
رنگرزی به روش Denim-Ox این مقدار را به چهار حمام کاهش داده است و 
روش Pad/Sizing-Ox انقالبی را ایجاد کرده است که تعداد باکس ها )جعبه، 
وان یا حمام ها( را به یک عدد تقلیل می دهد بدون آنکه هیچگونه اثر منفی بروی 
کاال ایجاد شود و یا کیفیت آن نسبت به روش 12 حمامه کاهش یابد و این 

تکنولوژی است که در روش های مرسوم شگفت آور و غیر ممکن است.

رنگرزی بدون نیل 
 Advanced Denim پروسه رنگرزی بدون رنگرزی نیل که از سوی فن آوری
ارایه شده است طیف وسیعی از تولیدات و رنگهارا شامل می شود و نکته مهم آنکه 

انقالب صنعتی در تولید جین !

www.textiledb.com
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برندهای جهانی هر روز بیشتر و بیشتر در مورد آسیب های وارده به محیط زیست 
توسط مواد شیمیایی آگاه می شوند و پردازش اطالعاتی که حاکی از مصرف این 
مواد مضر است از اهمیت ویژه ای  برخوردار است به خصوص که برندهای تولید 
کننده جین باید به آن توجه ویژه ا ی داشته باشند چراکه جین در سراسر جهان از 
تولید بسیار زیادی برخوردار است و طبیعتاً مواد شیمیایی زیادی در پروسه تولید 
آن استفاده می شود. اما برای شرکت تولیدکننده مواد تعاونی Archroma این 
مورد تازه ایی نیست چرا که این شرکت از سال 2009 اقدام به ارایه پروسه 

رنگرزی زیست سازگار با دو عنوان زیر کرده است:
Denim-Ox

Pad/Sizing-Ox

پروسه رنگرزی ADVANCED DENIM در مقایسه با رنگرزی سنتی شامل 
صرفه جویی در موارد زیر می شود:

92 درصد صرفه جویی در مصرف در آب
87 درصد پساب کمتر

30 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی
روش های قدیمی شامل رنگرزی در تمام شید ها از تیره تا روشن را شامل 
می شود که باید اذعان داشت جین های تولیدی بسیار زیبا هستند اما جدای از 
این موضوع جین های تولید شده توسط Archroma دارای ویژگی های خاصی 
جدای از پارچه های رنگ شده با نیل است؛ همچنین این فن اوری برنده جایزه 
بهترین نوآوری با عنوان ICIS 2012 نیز شده است. بیش از نیم قرن است که 
 Advanced رنگرزی دنیم به رنگ آبی نیلی محدود شده است اما تکنولوژی
Denim این امکان را به تولید کنندگان می دهد تا هر طیف رنگی شامل آبی 

آسمانی، آبی تیره، خاکی، سبز و ... را بر روی جین اعمال کنند. 

تولیدکننده مواد،  برند  این  تولید شده توسط  پارچه های  با تکمیل  همچنین 
می توانید عالوه بر اعمال تکمیل های خاص از جمله تکمیل ضد چرک و ضد 
آب به محصول نهایی زیر دست نرم تری بدهید به گونه ای  که قابل مقایسه با 
نمونه های تولید شده در قبل نیست عالوه بر این موضوع باید از بین رفتن پدیده 
Yellowing یا زردی که در پروسه های شست دنیم اتفاق می افتد ، ثبات سایشی 

 Advanced بسیار باالتر نسبت به نمونه های مشابه را به برتری های تکنولوژی
Denim اضافه نمود. فن آوری پیشگامانه Archromaدر کنار طیف گسترده 

ایی از مزایا همزمان باعث کاهش در مصرف آب و انرژی شده و اثرات مضر بر 
محیط زیست را کاهش می دهد. این بدان معنی است که تولیدات شما دارای 
نتایج دقیق تر، ثبات رنگ بهتر و بهبود تکرار پذیری در طیف های رنگی و 

افکت های مد نظرتان است.

انقالبی در تولید شلوار جین

Textile DB
این فرآیند باعث حذف مواد مورد نیاز در رنگرزی نیل از جمله هیدروسولفیت سدیم 
شده و امکان رنگرزی برای تولید کنندگان در شید های روشن تا تیره را ممکن 
می سازد. این روش تولید کنندگان را قادر میسازد تا با استفاده از تکنیک های جدید 

و پایدار به کیفیت و نتایج بهتری دست یابند.
در گذشته برای ایجاد افکت بر روی دنیم از موادی مانند پرمنگنات پتاسیم و کلر 
استفاده میشد که همه با اثرات مخرب آنها آشناییم به همین دلیل از پروسه تولید 

در حال کنار گذاشته شدند.
در حال حاضر فن اوری ADVANCED DENIM به شما اجازه می دهد با 
استفاده از مواد مبتنی بر پراکسید شستشوهای برابر با مواد ذکر شده )پرمنگنات و 

..( را انجام دهید بدون آنکه نگران مسال زیست محیطی باشید.
همه اینها بدان معنی است که شما با استفاده از این فن آوری می توانید به تمام 
اهداف و نتیجه های مورد نظرتان برسید با این تفاوت که هم در انرژی صرفه 

جویی کرده اید ، هم نگران محیط زیست نخواهید بود و هم کیفیت بهتری را 
عرضه خواهید کرد.
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بازار سرمايه

الگوي پرچم سه گوش
با  روند تشکیل می شود  میانه یک  در  پرچم  الگوي  مانند  پرچم سه گوش  الگوي 
این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازي نبوده و متقارن 
می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتماً باید زیاد باشد و قبل از 

آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوي مثلث افزایشی 
را تشخیص داده ایم. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه 
قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز 
روند صعودي قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط 

باالیی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روي کند.
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بـــــازار  ســـرمايه
تهیه و تنظیم: یاسر تقی پور بخش سیزدهم

الگوهاي ادامه دهنده
ادامه  الگوهاي  الگوهاي روندهاي معکوس اصلی ،  بر  تحلیلگران تکنیکی ، عاوه 
دهنده را هم معرفی کرده  اند. این الگوها باعث تقویت روندها می شوند و شکست 
مورد نیاز بازار در طی یک روند شدید را منعکس می کنند. از طریق این ساختارها، 
بعضی از معامله گران می توانند کل و یا قسمتی از سود خود را برداشت کنند در صورتی 
که دیگران در درستی جهت روند شک دارند. به طور کلی این فعالیت ها  ، باعث ایجاد 
تثبیت قیمت می شوند که گاهی به عنوان حرکات خنثی اتفاق می افتند اما معمواًل 
در جهت مخالف روند اصلی عمل می  کنند. این دوره تثبیت کامًا کوتاه هستند. 

شکست ها باید به طور طبیعی در جهت روند اصلی اتفاق بیفتد.
مهمترین الگوهاي ادامه دهنده عبارتند از:

-۱ پرچم
-2 پرچم سه گوش

-3 مثلث
-۴ سه گوش

-5 مستطیل ادامه دهنده

الگوي پرچم
پرچم، یک الگوي روند ادامه دهنده معتبر است که نشانه هاي مهمی به دست می  دهد: 
جهت و نرخ مورد نظر. این ساختار شامل یک دوره ثبات کوتاه مدت در یک روند 
شیب دار صعودي و یا نزولی است. شیب ثبات یا درخاف جهت شیب روند اصلی 
است و یا مسطح است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور 
شده است که این دو خط یا با هم موازي هستند )مثل یک متوازي االضاع( و یا به 
سمت هم مایل هستند که باعث می شوند الگو شبیه یک پرچم شود. روند اصلی ، میله 
پرچم است. هنگامی که قیمت با شکست ثبات ، دوباره وارد روند شود ، هدف قیمت 
طول کلی میله پرچم است که از سطح شکست نرخ اندازه گیري می شود. الگوي 
پرچم از امتداد اتصال محدوده اي از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید 
که شیبی کم و خاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمواًل مدت زمان زیادي 
پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار 

به اندازه ابتداي روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوي پرچم پیش روي دارد.

 
 
 

70   شماره 166    مهر 95      



بازار سرمايه

الگوي پرچم سه گوش
با  روند تشکیل می شود  میانه یک  در  پرچم  الگوي  مانند  پرچم سه گوش  الگوي 
این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازي نبوده و متقارن 
می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتماً باید زیاد باشد و قبل از 

آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوي مثلث افزایشی 
را تشخیص داده ایم. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه 
قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز 
روند صعودي قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط 

باالیی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روي کند.
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به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت باالیی افزایش داشته 
باشد. این الگو معمواًل بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به 

این روند افزایشی نمی باشد.
الگوي مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش 
در محدوده اي از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده 
حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط باالیی در اتصال 

به مقاومت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوي بازار 
می  باشد. 

انتظار  توان  را می شکند و می  الگو  این  تغییرات قیمت معمواًل خط حمایت در 
داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی 
کاهش داشته باشد. این الگو معموال بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با 

اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.
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الگوي مثلث
الگوي مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش 
در محدوده اي از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده 

مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال به 
مقاومت باالیی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوي بازار می باشد. 

تغییرات قیمت معمواًل خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که 
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بازار سرمايه

به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت باالیی افزایش داشته 
باشد. این الگو معمواًل بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به 

این روند افزایشی نمی باشد.
الگوي مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش 
در محدوده اي از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده 
حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط باالیی در اتصال 

به مقاومت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوي بازار 
می  باشد. 

انتظار  توان  را می شکند و می  الگو  این  تغییرات قیمت معمواًل خط حمایت در 
داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی 
کاهش داشته باشد. این الگو معموال بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با 

اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.
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نمونه هایی از مصارف فیبر کربن عبارتند از:
-لوازم ورزشی

-پره های توربین های بادی 
-صنعت خودرو سازی 

-فیبر کربن در صنایع هوا فضا و .....

لوازم ورزشی 
یکــی دیگــر از بازار هــای پــر رونــق بــرای فیبــر کربــن لــوازم ورزشــی اســت. 
ورزشــکاران بــرای دســتیابی بــه رکورد هــای باالتــر و پیــروزی در برابــر رقبــا 
حاضرنــد بــرای تجهیــزات ســبک وزنــی کــه بــا فیبــر کربن ســاخته می شــوند 
ــف،  ــد: راکــت تنیــس، چــوب گل ــوازم ورزشــی مانن ــد. ل ــول بیشــتر بپردازن پ
چــوب بیــس بــال، چــوب هاکــی، تیــر و کمــان و ... محصوالتــی هســتند کــه 
بــرای ســاخت آنهــا از فیبــر کربــن اســتفاده می شــود. در رقابت هــای ورزشــی 
ــری  ــکاران برت ــرای ورزش ــاال ب ــتقامت ب ــا اس ــوازم ســبک و ب ــزات و ل تجهی

ارزشــمندی هســتند. 
بــه عنــوان مثــال بــا یــک راکت تنیــس ســبک تــر ورزشــکار می تواند تــوپ را 
بــا ســرعت باالتــری بــه ســمت حریــف روانــه کنــد و ســریع تر واکنــش نشــان 
دهــد و همچنیــن در مســابقات دوچرخه ســواری ورزشــکاران از دوچرخه هــای 
فیبرکربــن و کفش هــای ورزشــی فیبــر کربــن اســتفاده می کننــد تــا در برابــر 

رقبــا برتــری خــود را حفــظ کنند.

روش تولید الیاف کربن
امــروزه الیــاف کربــن از پلیمــر پلــی اکریلــو نیتریــل )PAN( ســاخته می شــود. 
زمانیکــه ایــن پلیمــر تولیــد می شــود بــه روشــی کشــیده می شــود کــه مــوازی 
 300 °C ــی ــای 200 ال ــر ســپس در دم ــن پلیم ــرد. ای ــرار گی ــف ق محــور لی
بــرای از بیــن بــردن هیــدروژن و اضافــه کــردن اکســیژن بــه مولکــول اکســید 
می شــود. ســپس پلیمــر توســط کربنیزاســیون خالــص ســازی می شــود، کــه 
بــا گــرم کــردن آن تــا دمــای C° 2500 در یــک محیط اشــباع از نیتــروژن این 
عمــل انجــام می شــود. محصــول بــه کیفیــت لیــف وابســته اســت و پلیمــری 
بــا بیــش از 90% کربــن در آن اســت. مرحلــه نهایــی در ســاخت لیــف کربــن 

ســایزینگ )sizing( نــام دارد. 
در ایــن مرحلــه الیــاف بــه صــورت پارچــه بافتــه می شــوند و درون یــک رزیــن 
ــک  ــد ی ــت می آی ــر بدس ــه در آخ ــزی ک ــوند. چی ــرار داده می ش ــی ق اپوکس
صفحــه فیبــر کربــن ســیاه رنــگ اســت کــه شــما می توانــد بــرای ســاخت 

مــوارد بســیاری از آن اســتفاده کنیــد.
 

ساختار پلی اکریلو نیتریل
الیــاف کربــن خــواص منحصــر بــه فــرد و بســیار خوبــي داشــته کــه خــواص 
مکانیکــي، حرارتــي و شــیمیایي ایــن الیــاف باعــث شــده تــا ایــن الیــاف گزینه 

مناســبي بــراي تقویــت کامپوزیتها باشــد.

دسته بندی الیاف کربن  
ــای  ــتحکام و دم ــتیک ، اس ــدول االس ــاس م ــوان براس ــن را می ت ــاف کرب الی

ــرد: ــته بندی ک ــر دس ــای زی ــه گروه ه ــی ب ــات حرارت ــی عملی نهای

دسته بندی براساس ویژگی ها
ـ الیاف کربن با ضریب کشسانی بسیار باال؛ بیشتر از ۴50 گیگا پاسکال 

ـ الیــاف کربــن بــا ضریــب کشســانی بــاال؛ بیــن 350 تــا ۴50 گیگا پاســکالـ  
الیــاف کربــن بــا ضریــب کشســانی متوســط؛ بیــن 200 تــا 350 گیگا پاســکال 
ــن؛  ــانی پایی ــب کشس ــاال و ضری ــی ب ــتحکام کشش ــا اس ــن ب ــاف کرب ـ الی
اســتحکام کششــی بیــش از 3 گیــگا پاســکال و ضریــب کشســانی کــم تــر 

از ۱00 
ـ الیاف کربن با استحکام کششی بسیار باال؛ باالتر از ۴/5 گیگا پاسکال

دسته بندی براساس نوع پیش زمینه
ـ الیاف کربن با پیش زمینه الیاف پلی اکریلونیتریل

ـ الیاف کربن با پیش زمینه قیر صنعتی 
ـ الیاف کربن با پیش زمینه قیر مزوفاز 

ـ الیاف کربن با پیش زمینه قیر ایزوتروپیک 
ـ الیاف کربن با پیش زمینه الیاف ریون )ابریشم مصنوعی(

ـ الیاف کربن با پیش زمینه فاز گازی 

دسته بندی براساس دمای نهایی عملیات حرارتی
ـ الیــاف نــوع ۱، دمــای عملیــات حرارتــی باالتــر از 2000 درجــه ســانتی گراد؛ 

 hm ــاف ــده الی تولید کنن
ــانتیگراد؛  ــه س ــدود ۱500 درج ــی ح ــات حرارت ــای عملی ــوع 2، دم ــاف ن ـ الی

 hs ــاف ــده الی تولیدکنن
ــا حــدود ۱000 درجــه  ــر ی ــی کــم ت ــات حرارت ــای عملی ــوع 3، دم ــاف ن ـ الی

ــن  ــب اســتحکام پایی ــا ضری ــاف ب ــده الی ــد کنن ــانتی گراد؛ تولی س

فناوری نانو در تجهیزات و وسایل ورزشی
امــروزه تمامــی علــوم و بخش هــای فنــی و مهندســی در طراحی هــای خــود از 
مــوادی کــه بــا فناوری هــای جدیــد تولیــد می شــوند، بهــره می گیرنــد. یکــی 
از ایــن بخش هــا مهندســی ورزش و تجهیــزات ورزشــی اســت. فنــاوری نانــو 
یکــی از جدیدتریــن علومــی اســت کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 

 75 شماره 166    مهر 95  

منسوجات
ورزشی

تهیه و تنظیم:  دکتر فرناز نایب مراد

نانو الیاف کربن در تجهیزات ورزشی

ورزشــکار بــدون تجهیــزات و وســایل خــود نمی توانــد مهــارت ای خــود را بــه 
طــور کامــل بــه عرصــه نمایــش بگــذارد. فکــر کــردن بــه داشــتن تجهیــزات 
منحصــر بــه فــرد همیشــه ذهــن ورزشــکاران حرفــه ای و مربیــان آنــان را بــه 
خــود مشــغول کــرده اســت. از ایــن رو مهندســان بــرای عملــی کــردن ایــن 
ــاص و  ــای خ ــد. طراحی ه ــه کار گرفته  ان ــود را ب ــاش خ ــی ت ــوع تمام موض
دقیــق، اســتفاده از مــواد مناســب، انجــام آزمون های اســتاندارد ســازی بــر روی 
تجهیــزات، ولــی ایــن بخــش از علــم و مهندســی همانند دیگــر علوم نیــاز دارد 
بــا جدیدتریــن فناوری هــای روز هــم راســتا شــود تــا بتوانــد نیاز هــای تمامــی 
ــزوم اســتفاده از  ــد. امــروزه مهندســان ورزشــی ل ســطوح ورزشــی را رفــع کن
ــایل  ــزات و وس ــو را در تجهی ــاوری نان ــوص فن ــه خص ــا را ب ــن فناوری ه ای
ورزشــی درک کرده انــد. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تجهیــزات ورزشــی 
برپایــه الیــاف کربــن معرفــی و همچنیــن تجهیزاتــی کــه با بــه کارگیــری این 
فنــاوری می توانــد عملکــرد ورزشــکار را بهبــود بخشــد در ســاختاری مشــخص 

مــورد بررســی قــرار دهــد.

آشنایی با فیبر کربن و کاربرد های آن  

فیبــر کربــن مــاده ای اســت کــه از الیــاف بســیار نازکــی کــه دارای اتم هــای 
ــتالی  ــش کریس ــک آرای ــا در ی ــن اتم ه ــود. ای ــاخته می ش ــتند س ــن هس کرب
ــن آرایــش  ــد. ای ــد دارن ــا هــم پیون ــف ب ــی لی میکروســکوپی، در جهــت طول

ــر  ــه شــدت محکــم می ســازد. فیب ــن را ب ــر کرب ــه فیب کریســتالی هســت ک
کربــن بــرای ســاخت مــواد کامپوزیتــی همــراه بــا رزیــن پاســتیکی اســتفاده 
ــیار  ــه بس ــت، در حالی ک ــوالد اس ــتحکام ف ــن دارای اس ــر کرب ــود. فیب می ش
ــن در  ــاف همچنی ــن الی ــت. ای ــر اس ــن انعطاف پذی ــت و همچنی ــبک اس س
صــورت حــرارت دادن منبســط نمی شــوند و در کل بــه دلیــل مقاومــت بــاالی 
ــل خــم شــدن و کشــیدگی آســیب  ــر در مقاب ــن فیب ــی نمی ســوزند. ای حرارت
نمی بینــد و بســیار مقــاوم اســت امــا اگــر در برابــر یــک ضربــه ی ناگهانــی زیاد 
قــرار گیــرد ماننــد ضربــه بــا چکــش، می شــکند. فیبــر کربــن دارای بهتریــن 

نســبت وزن بــه اســتقامت اســت.
ترکیبــات فیبــر کربــن، ترکیباتــی بســیار گران قیمــت هســتند. انــواع مختلــف 
ایــن ترکیبــات بــرای اهــداف متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــرای 
ــده آل  ــت ای ــا گرافی ــده ب ــی اصــاح ش ــر کربن ــاال، فیب ــای ب ــای دم کاربرده
می باشــد. فیبــر کربــن می توانــد بــرای فیلتــر گازهــای بــا دمــای بــاال بعنــوان 
الکتــرود مقــاوم در برابــر خوردگــی همــراه بــا یــک مــاده ی ضــد الکتریســیته 
ســاکن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ترکیبــات فیبــر کربــن همــراه بــا فلــزات 
اســتفاده نمی شــوند زیــرا ایــن ترکیــب، کاربیدهــای فلــزی تشــکیل می دهــد 
ــی در  ــن حت ــر کرب ــروزه فیب ــوند. ام ــورده می ش ــت خ ــن حال ــزات در ای و فل
ــه  ــن ب ــای کرب ــود. فیبر ه ــتفاده می ش ــز اس ــکی نی ــاخه پزش ــای ش کاربرده

ــد پوســت اضافــه می شــود. ــه پوســت عــادی در پیون ــوان مکمــل ب عن
الیــاف کربــن بخاطــر داشــتن خصوصیاتــي چــون مقاومــت زیــاد، وزن کــم و 
مقاومــت در برابــر خوردگــي و حــرارت، مــادة بســیار مناســبي جهــت تقویــت 

ــد. ــه حســاب مي آی ــواد ب دیگــر م
محصوالتــی کــه بــا فایبــرگاس ســاخته می شــوند اســتحکام خوبــی دارنــد، 
عایــق الکتریکــی خوبــی هســتند، ســبک وزن بــوده و مــواد اولیــه آن بســیار 
ارزان اســت. امــا در کاربرد هایــی کــه بــه اســتحکام بیشــتر و وزن کمتــری نیــاز 
اســت، زیبایــی کار هــم مهــم اســت ترکیبــات فیبــری قوی تــر پــا بــه میــدان 
ــورد  ــاال م ــت کششــی ب ــا مقاوم ــی ب ــر، در کاربرد های ــد فیب ــد. آرامی می گذارن
اســتفاده قــرار می گیــرد و یــک مثــال از جایــی کــه از ایــن ترکیبــات اســتفاده 
ــر  ــن فیب ــه اســت و همچنی ــا و لباس هــای ضــد گلول ــی شــود در خودروه م
ــا  ــاال ی ــاال، رســانایی ب ــه وزن کــم، ســختی ب ــرای مصارفــی کــه ب ــن ب کرب

مصارفــی کــه نیــاز بــه بافــت دارنــد مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
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نمونه هایی از مصارف فیبر کربن عبارتند از:
-لوازم ورزشی

-پره های توربین های بادی 
-صنعت خودرو سازی 

-فیبر کربن در صنایع هوا فضا و .....

لوازم ورزشی 
یکــی دیگــر از بازار هــای پــر رونــق بــرای فیبــر کربــن لــوازم ورزشــی اســت. 
ورزشــکاران بــرای دســتیابی بــه رکورد هــای باالتــر و پیــروزی در برابــر رقبــا 
حاضرنــد بــرای تجهیــزات ســبک وزنــی کــه بــا فیبــر کربن ســاخته می شــوند 
ــف،  ــد: راکــت تنیــس، چــوب گل ــوازم ورزشــی مانن ــد. ل ــول بیشــتر بپردازن پ
چــوب بیــس بــال، چــوب هاکــی، تیــر و کمــان و ... محصوالتــی هســتند کــه 
بــرای ســاخت آنهــا از فیبــر کربــن اســتفاده می شــود. در رقابت هــای ورزشــی 
ــری  ــکاران برت ــرای ورزش ــاال ب ــتقامت ب ــا اس ــوازم ســبک و ب ــزات و ل تجهی

ارزشــمندی هســتند. 
بــه عنــوان مثــال بــا یــک راکت تنیــس ســبک تــر ورزشــکار می تواند تــوپ را 
بــا ســرعت باالتــری بــه ســمت حریــف روانــه کنــد و ســریع تر واکنــش نشــان 
دهــد و همچنیــن در مســابقات دوچرخه ســواری ورزشــکاران از دوچرخه هــای 
فیبرکربــن و کفش هــای ورزشــی فیبــر کربــن اســتفاده می کننــد تــا در برابــر 

رقبــا برتــری خــود را حفــظ کنند.

روش تولید الیاف کربن
امــروزه الیــاف کربــن از پلیمــر پلــی اکریلــو نیتریــل )PAN( ســاخته می شــود. 
زمانیکــه ایــن پلیمــر تولیــد می شــود بــه روشــی کشــیده می شــود کــه مــوازی 
 300 °C ــی ــای 200 ال ــر ســپس در دم ــن پلیم ــرد. ای ــرار گی ــف ق محــور لی
بــرای از بیــن بــردن هیــدروژن و اضافــه کــردن اکســیژن بــه مولکــول اکســید 
می شــود. ســپس پلیمــر توســط کربنیزاســیون خالــص ســازی می شــود، کــه 
بــا گــرم کــردن آن تــا دمــای C° 2500 در یــک محیط اشــباع از نیتــروژن این 
عمــل انجــام می شــود. محصــول بــه کیفیــت لیــف وابســته اســت و پلیمــری 
بــا بیــش از 90% کربــن در آن اســت. مرحلــه نهایــی در ســاخت لیــف کربــن 

ســایزینگ )sizing( نــام دارد. 
در ایــن مرحلــه الیــاف بــه صــورت پارچــه بافتــه می شــوند و درون یــک رزیــن 
ــک  ــد ی ــت می آی ــر بدس ــه در آخ ــزی ک ــوند. چی ــرار داده می ش ــی ق اپوکس
صفحــه فیبــر کربــن ســیاه رنــگ اســت کــه شــما می توانــد بــرای ســاخت 

مــوارد بســیاری از آن اســتفاده کنیــد.
 

ساختار پلی اکریلو نیتریل
الیــاف کربــن خــواص منحصــر بــه فــرد و بســیار خوبــي داشــته کــه خــواص 
مکانیکــي، حرارتــي و شــیمیایي ایــن الیــاف باعــث شــده تــا ایــن الیــاف گزینه 

مناســبي بــراي تقویــت کامپوزیتها باشــد.

دسته بندی الیاف کربن  
ــای  ــتحکام و دم ــتیک ، اس ــدول االس ــاس م ــوان براس ــن را می ت ــاف کرب الی

ــرد: ــته بندی ک ــر دس ــای زی ــه گروه ه ــی ب ــات حرارت ــی عملی نهای

دسته بندی براساس ویژگی ها
ـ الیاف کربن با ضریب کشسانی بسیار باال؛ بیشتر از ۴50 گیگا پاسکال 

ـ الیــاف کربــن بــا ضریــب کشســانی بــاال؛ بیــن 350 تــا ۴50 گیگا پاســکالـ  
الیــاف کربــن بــا ضریــب کشســانی متوســط؛ بیــن 200 تــا 350 گیگا پاســکال 
ــن؛  ــانی پایی ــب کشس ــاال و ضری ــی ب ــتحکام کشش ــا اس ــن ب ــاف کرب ـ الی
اســتحکام کششــی بیــش از 3 گیــگا پاســکال و ضریــب کشســانی کــم تــر 

از ۱00 
ـ الیاف کربن با استحکام کششی بسیار باال؛ باالتر از ۴/5 گیگا پاسکال

دسته بندی براساس نوع پیش زمینه
ـ الیاف کربن با پیش زمینه الیاف پلی اکریلونیتریل

ـ الیاف کربن با پیش زمینه قیر صنعتی 
ـ الیاف کربن با پیش زمینه قیر مزوفاز 

ـ الیاف کربن با پیش زمینه قیر ایزوتروپیک 
ـ الیاف کربن با پیش زمینه الیاف ریون )ابریشم مصنوعی(

ـ الیاف کربن با پیش زمینه فاز گازی 

دسته بندی براساس دمای نهایی عملیات حرارتی
ـ الیــاف نــوع ۱، دمــای عملیــات حرارتــی باالتــر از 2000 درجــه ســانتی گراد؛ 

 hm ــاف ــده الی تولید کنن
ــانتیگراد؛  ــه س ــدود ۱500 درج ــی ح ــات حرارت ــای عملی ــوع 2، دم ــاف ن ـ الی

 hs ــاف ــده الی تولیدکنن
ــا حــدود ۱000 درجــه  ــر ی ــی کــم ت ــات حرارت ــای عملی ــوع 3، دم ــاف ن ـ الی

ــن  ــب اســتحکام پایی ــا ضری ــاف ب ــده الی ــد کنن ــانتی گراد؛ تولی س

فناوری نانو در تجهیزات و وسایل ورزشی
امــروزه تمامــی علــوم و بخش هــای فنــی و مهندســی در طراحی هــای خــود از 
مــوادی کــه بــا فناوری هــای جدیــد تولیــد می شــوند، بهــره می گیرنــد. یکــی 
از ایــن بخش هــا مهندســی ورزش و تجهیــزات ورزشــی اســت. فنــاوری نانــو 
یکــی از جدیدتریــن علومــی اســت کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
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توپ گلف
ــرواز خــود  ــد مســیر پ ــوپ گلفــی را کــه می توان ــو دینامیــک ت شــرکت نان
ــای  ــه توپ ه ــبت ب ــن نس ــت؛ بنابرای ــرده اس ــی ک ــد، معرف ــاح نمای را اص
ــت  ــر جه ــوا تغیی ــوپ در ه ــن ت ــد. ای ــت می کن ــتقیم تر حرک ــی مس معمول
۴5 درجــه ای نمی دهــد و طراحــی تــوپ و نانــو الیــاف کربــن بــه کار رفتــه 
ــرده و  ــی ک ــر جهت ده ــف را بهت ــرچوب گل ــی از س ــرژی دریافت در آن،  ان

ــد. ــری می  کن ــوپ جلوگی ــراف ت ــوردن و انح ــو خ ــن از تلوتل بنابرای

 
بهبودخواص توپ گلف با استفاده از نانو الیاف کربن

فناوری نانو الیاف کربن در خودرو ورزشی
ــد و  ــواد تولی ــو م ــتفاده از نان ــا اس ــی را ب ــی خودروی ــرکت روس ــک ش ی
ــادل  ــی مع ــیا، دارای قدرت ــام ماروس ــا ن ــودرو ب ــن خ ــرد. ای ــرداری ک پرده ب
2۴0 اســب بخــار می باشــد کــه باعــث تحســین و تردیــد همــگان شــد زیــرا 
تولید کننــدگان ایــن خــودرو ورزشــی بــرای غلبــه بــر دیگــر رقبــای خــود، 
ــا  ــزی ب ــام غیر فل ــه ای تم ــد بدن ــه تولی ــی در زمین ــرمایه گذاری عظیم س
بکارگیــری از نانــو الیــاف کربــن انجــام داده اســت ، کــه ایــن بدنــه باعــث 

ــت. ــده اس ــودرو ش ــن خ ــدن ای ــتحکم تر ش ــدن و مس ــبک تر ش س

قایق های نانو کربنی 
ــن  ــی از ای ــتند. یک ــی هس ــته های آب ــی، رش ــته های ورزش ــی از رش برخ
ــق در  ــوع قای ــن ن ــی از چندی ــته قایقران ــت. در رش ــی اس ــته ها قایقران رش
ــترک در  ــه مش ــک نکت ــی ی ــود ول ــتفاده می ش ــف اس ــبک های مختل س
ــرا در  ــا اســت زی ــزات آنه ــودن تجهی ــا اســتحکام و ضــد آب ب ــی آنه تمام
ــتفاده  ــا اس ــده. ب ــاد ش ــان زی ــدن وزن آن و تجهیزاتش ــس ش ــورت خی ص

از نانو پوشــش ها ایــن تجهیــزات آبگریــز شــده اســت و قطــرات آب 
ــه  ــن در بدن ــاف نانو کرب ــری از الی ــا بکارگی ــد و ب ــوذ نمی کن ــل نف ــه داخ ب

ــت. ــرده اس ــاال ب ــر ب ــن براب ــتحکام را چندی ــا اس قایق ه

 

نیزه پرش 
یکــی از رشــته هایی کــه اســتفاده از نانــو مــواد بــه خصــوص نانولوله هــای 
کربنــی در آن احســاس می شــود پــرش بــا نیــزه اســت. مهمتریــن پارامتــر در 

نیــزه پــرش انعطــاف مناســب آن می باشــد. 
نیــزه پــرش بــه طــور معمــول از فیبر هــای شیشــه ســاخته می شــوند و در 
ــت خاصــی برخــوردار اســت.  ــا محبوبی ــوع نیزه ه ــن ن ــن ورزشــکاران ای بی
ــا  ــه ب ــرگاس ک ــده ی فایب ــه ش ــه ی بافت ــرگاس از پارچ ــای فایب نیزه ه

ــده اند.  ــاخته ش ــده اســت س ــباع ش ــن اپوکســی اش رزی
 S ،ــوند ــتفاده می ش ــزه اس ــاخت نی ــه در س ــرگاس ک ــاف فایب ــوع الی دو ن

 .E glass و   glass

ــی  ــده اند ول ــاخته ش ــن س ــاف کرب ــا الی ــی ب ــر نیزه های ــال اخی ــد س در چن
ــاد اســتفاده نمی شــود.  ــر شیشــه زی ــا فیب ــه علــت محبوبیــت نیزه هــای ب ب
الیــاف کربــن و شیشــه دانســیته ی مشــابهی دارنــد امــا شــیب منحنــی تنش 
- کرنــش الیــاف کربــن بیشــتر اســت. بنابرایــن در یــک نیــزه بــا مقاومــت 
مشــابه الیــاف کربــن کمتــری مــورد نیــاز اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه 

الیــاف کربــن بهتــر از الیــاف شیشــه هســتند.
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ــه اســت. ــزات ورزشــی بســیار رواج یافت ــاوری در تجهی ــن فن و اســتفاده از ای
پژوهش هــای بســیاری در مــورد بــه کار گیــری نانو مــواد در تجهیزات ورزشــی 
صــورت گرفتــه اســت و شــرکت های معتبــری از آن بهــره برده انــد. راکت هــا و 
توپ هــای ورزشــی، دوچرخه هــای فــوق ســبک و ضــد آب نمــودن تجهیــزات 
از جملــه بخش هایــی اســت کــه بــه صــورت کانــی از فنــاوری نانــو در آنهــا 

ــتفاده شــده است.  اس

راکت های ورزشی 
ــاز  ــه راکــت، نی ــه علــت ضربه هــای پشــت ســر هــم ب ــی ب ورزش هــای راکت
دارنــد کــه از راکــت مســتحکمی برخــوردار و وزن راکــت هــا بســیار پایین باشــد. 
همچنیــن راکت هــا نیــاز دارنــد کــه ضربــه ای بــا کیفیــت بــاال را داشــته باشــد 
و مهارت هــای ورزشــکار را کامــًا منتقــل کنــد. اســتفاده از نانــو مــواد بــر پایــه 
کربــن از جملــه نانــو الیــاف کربــن در ســاخت آن هــا ایــن نیــاز را پاســخ می دهد.

راکت تنیس 
بازیکنانــی کــه در یــک ضربــه کامــل بــا راکــت تنیــس عکس العمــل خوبــی 
ندارنــد و نیــاز بــه یــک راکتــی مســتحکم دارندکــه توپ را با ســرعت بیشــتری 
ضربــه بزننــد، این شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری نانو ، توانســته اســت مقاومت 
راکت هــا را افزایــش دهــد و بازیکنــان غیر حرفــه ای بتواننــد ســریع تر مهــارت 
خــود را بــه دســت آورند. شــرکت بابــوالت فرانســوی، تولیدکننــده ی راکت های 
تنیــس و زه هــای آن، بــا اعمــال نفــوذ کربــن در ســطح نانــو و به کارگیــری نانو 
ــا را  ــن راکت ه ــت. ای ــوده اس ــد نم ــا را تولی ــن راکت ه ــی، ای ــای کربن لوله ه
معمــواًل بــا الیافــی، مشــتق شــده از گرافیــت و کربــن ایجــاد می کننــد. ایــن 
شــرکت ترکیبــی از نانــو لوله هــای کربــن بــا الیــاف کربــن منظــم بــه منظــور 
ــار  ــج ب ــب پن ــن ترکی ــت. ای ــرده اس ــد ک ــتحکم تولی ــای مس ــد راکت ه تولی
ــم  ــل خ ــه دلی ــت، ب ــادی اس ــت ع ــن در حال ــر از کرب ــتحکم تر و منظم ت مس
شــدن قــاب در زمــان ضربــه، کنــد شــدن ســرعت تــوپ کــه در راکت هــای 
معمولــی مشــاهده می شــود، در ایــن راکت هــا در اثــر وجــود زه مقــاوم عکــس 
ــکل را  ــن مش ــد و ای ــان می ده ــود نش ــه از خ ــان ضرب ــی در زم ــل خوب العم
ــر وجــود تثبیت کننده هایــی در دو طــرف مرکــز آن ،  رفــع نمــوده اســت. در اث
مقاومــت در برابــر تنــش را افزایــش داده شــده اســت. مقاومــت در برابــر تنــش 
در ایــن راکت هــا 50درصــد بیــش از راکت هایــی بــا کربــن اســتاندارد اســت.

 

 راکت تنیس و زه های آن بر پایه فناوری نانو

چوب گلف 
چــوب گلــف بــا اســتحکام باالتــر و وزن کمتــر بــا بــه کارگیــری الیــاف نانــو 

کربــن و دیگــر مــواد نانویــی جهــت بهبــود خــواص تولیــد شــده اســت.

 
دوچرخه 

ایــن محصــول بــا نــام پــرو ماشــین کمتــر از ســه کیلــو گــرم وزن داشــته و از 
اســتحکام و ســختی عالــی برخــوردار اســت. بــرای ســاخت ایــن رزیــن بهبــود 
یافتــه، الیــاف کربنــی را در مــاده رزینــی کــه بــه وســیله نانولوله هــای کربنــی 

تقویــت شــده اســت، وارد می کننــد. 
ــی  ــای کربن ــن فیبره ــا بی ــای م ــختی را در فضاه ــتحکام و س ــن کار اس ای
ــی  ــت ارتجاع ــوند و حال ــم می ش ــی خ ــای کربن ــد. نانو لوله ه ــش می ده افزای
ــی نمی شــکنند و  ــر خــم می شــوند ول ــد حصی ــد. نانولوله هــا مانن ــادی دارن زی
می تواننــد بــدون آنکــه آســیب ببیننــد دوبــاره راســت گردنــد. دلیــل دیگــر عدم 
شکســت نانولوله هــای کربــن در بارگــذاری شــدید ایــن اســت کــه حلقه هــای 
ــه جــای  ــاً شــش ضلعــی هســتند و ب ــه کــه تقریب ــن در دیواره هــای لول کرب

شکســتن، تغییــر ســاختار می دهنــد. 
ــا در  ــه پخــش آنه ــر داده شــده اســت ک ــه نحــوی تغیی ــا ب ســطح نانو لوله ه
مــواد دیگــر ســاده تر صــورت گیــرد. ایــن دوچرخــه تنهــا یــک بخــش آلیــاژی 
دارد و آن زه قــاب پایینــی می باشــد. ســاختار ایــن بدنــه توســط قالب گیــری 
تولیــد می شــود کــه پــس از تولیــد نیــاز بــه ماشــین کاری نــدارد، ایــن امــر از 

آســیب دیــدن الیــاف کربنــی جلوگیــری می کنــد.

 
دوچرخه با بدنه حاوی نانولوله های کربنی
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توپ گلف
ــرواز خــود  ــد مســیر پ ــوپ گلفــی را کــه می توان ــو دینامیــک ت شــرکت نان
ــای  ــه توپ ه ــبت ب ــن نس ــت؛ بنابرای ــرده اس ــی ک ــد، معرف ــاح نمای را اص
ــت  ــر جه ــوا تغیی ــوپ در ه ــن ت ــد. ای ــت می کن ــتقیم تر حرک ــی مس معمول
۴5 درجــه ای نمی دهــد و طراحــی تــوپ و نانــو الیــاف کربــن بــه کار رفتــه 
ــرده و  ــی ک ــر جهت ده ــف را بهت ــرچوب گل ــی از س ــرژی دریافت در آن،  ان

ــد. ــری می  کن ــوپ جلوگی ــراف ت ــوردن و انح ــو خ ــن از تلوتل بنابرای

 
بهبودخواص توپ گلف با استفاده از نانو الیاف کربن

فناوری نانو الیاف کربن در خودرو ورزشی
ــد و  ــواد تولی ــو م ــتفاده از نان ــا اس ــی را ب ــی خودروی ــرکت روس ــک ش ی
ــادل  ــی مع ــیا، دارای قدرت ــام ماروس ــا ن ــودرو ب ــن خ ــرد. ای ــرداری ک پرده ب
2۴0 اســب بخــار می باشــد کــه باعــث تحســین و تردیــد همــگان شــد زیــرا 
تولید کننــدگان ایــن خــودرو ورزشــی بــرای غلبــه بــر دیگــر رقبــای خــود، 
ــا  ــزی ب ــام غیر فل ــه ای تم ــد بدن ــه تولی ــی در زمین ــرمایه گذاری عظیم س
بکارگیــری از نانــو الیــاف کربــن انجــام داده اســت ، کــه ایــن بدنــه باعــث 

ــت. ــده اس ــودرو ش ــن خ ــدن ای ــتحکم تر ش ــدن و مس ــبک تر ش س

قایق های نانو کربنی 
ــن  ــی از ای ــتند. یک ــی هس ــته های آب ــی، رش ــته های ورزش ــی از رش برخ
ــق در  ــوع قای ــن ن ــی از چندی ــته قایقران ــت. در رش ــی اس ــته ها قایقران رش
ــترک در  ــه مش ــک نکت ــی ی ــود ول ــتفاده می ش ــف اس ــبک های مختل س
ــرا در  ــا اســت زی ــزات آنه ــودن تجهی ــا اســتحکام و ضــد آب ب ــی آنه تمام
ــتفاده  ــا اس ــده. ب ــاد ش ــان زی ــدن وزن آن و تجهیزاتش ــس ش ــورت خی ص

از نانو پوشــش ها ایــن تجهیــزات آبگریــز شــده اســت و قطــرات آب 
ــه  ــن در بدن ــاف نانو کرب ــری از الی ــا بکارگی ــد و ب ــوذ نمی کن ــل نف ــه داخ ب

ــت. ــرده اس ــاال ب ــر ب ــن براب ــتحکام را چندی ــا اس قایق ه

 

نیزه پرش 
یکــی از رشــته هایی کــه اســتفاده از نانــو مــواد بــه خصــوص نانولوله هــای 
کربنــی در آن احســاس می شــود پــرش بــا نیــزه اســت. مهمتریــن پارامتــر در 

نیــزه پــرش انعطــاف مناســب آن می باشــد. 
نیــزه پــرش بــه طــور معمــول از فیبر هــای شیشــه ســاخته می شــوند و در 
ــت خاصــی برخــوردار اســت.  ــا محبوبی ــوع نیزه ه ــن ن ــن ورزشــکاران ای بی
ــا  ــه ب ــرگاس ک ــده ی فایب ــه ش ــه ی بافت ــرگاس از پارچ ــای فایب نیزه ه

ــده اند.  ــاخته ش ــده اســت س ــباع ش ــن اپوکســی اش رزی
 S ،ــوند ــتفاده می ش ــزه اس ــاخت نی ــه در س ــرگاس ک ــاف فایب ــوع الی دو ن

 .E glass و   glass

ــی  ــده اند ول ــاخته ش ــن س ــاف کرب ــا الی ــی ب ــر نیزه های ــال اخی ــد س در چن
ــاد اســتفاده نمی شــود.  ــر شیشــه زی ــا فیب ــه علــت محبوبیــت نیزه هــای ب ب
الیــاف کربــن و شیشــه دانســیته ی مشــابهی دارنــد امــا شــیب منحنــی تنش 
- کرنــش الیــاف کربــن بیشــتر اســت. بنابرایــن در یــک نیــزه بــا مقاومــت 
مشــابه الیــاف کربــن کمتــری مــورد نیــاز اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه 

الیــاف کربــن بهتــر از الیــاف شیشــه هســتند.
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ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــران نشــان داده شده اســت. ب ــط زیســت ای حفاظــت از محی
نمودارهــا، تمامــی شــاخص ها خــارج از محــدوده اســتاندارد تعریف شــده هســتند 
و تصفیــه پســاب نســاجی پیــش از تخلیــه بــه محیــط زیســت کاما ضــروری و 
حیاتــی اســت. از آنجایــی کــه ایــران و خاورمیانــه از لحــاظ جغرافیایــی در کمربند 

خشــک جهــان قــرار دارنــد و ایــران در ده ســال گذشــته بــا خشکســالی روبــه رو 
ــه کاهــش 75 درصــدی میــزان بارش هــا و  ــا توجــه ب ــوده اســت. بنابرایــن ب ب
محــدود بــودن منابــع آبــی، تصفیــه مناســب پســاب پیــش از ورود بــه محیــط 

زیســت امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.
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مرورى بر فناورى نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی
ستاد ویژه توسعه قناورى نانو

مقدمه
فنــاوری نانــو علــم و مهــارت دســتکاری مــواد در مقیــاس بســیار کوچــک مانند 
ــو ســبز اســتفاده از محصــوالت و  ــاوری نان ــی اســت. فن ابعــاد اتمــی و مولکول
تجهیــزات فنــاوری نانــو در راســتای ارتقــای پایــداری محیــط زیســت، ماننــد 
اســتفاده از انــرژی کمتــر در فرایندهــای مختلــف، توانایــی بازیابــی محصــوالت 
پــس از مصــرف و اســتفاده از ترکیبــات دوســتدار محیــط زیســت می باشــد. 

فناوری نانو سبز دو جنبه دارد: 
ــه  ــرای مشــکات زیســت محیطــی ارائ ــی ب ــو کــه راه حل ۱( محصــوالت نان
ــی از  ــارات ناش ــری از خس ــرای جلوگی ــوالت ب ــن محص ــا ای ــد و غالب می کن
آالینده هــا بــکار رفتــه و در فناوری هــای زیســت محیطــی بــرای زدودن 

آالینده هــای خطرنــاک از آب اســتفاده می شــود. 
2( محصــوالت نانــو کــه بــرای کاهــش میــزان صدمــات و خســارات وارده بــه 

ســامت انســان و محیــط زیســت اســتفاده می شــوند.
بنابرایــن تصفیــه، بازیابــی و تولیــد آب ســالم از محورهــای اصلــی فنــاوری نانــو 

ســبز اســت.   

1- پساب نساجی و ضرورت تصفیه آن
صنعــت نســاجی بــا توجــه بــه نــوع مــواد خــام مــورد اســتفاده از آن بــه ســه 
بخــش عمــده پنبــه، پشــم و الیــاف مصنوعــی تقســیم می شــود. در بیــن صنایع 
داراي فراینــد تــر ، صنعــت نســاجي بیشــترین حجــم آب را در بخش رنگــرزی و 
تکمیــل مصــرف کــرده و در نتیجــه بیشــترین حجــم پســاب را تولیــد مي کنــد. 
پســاب حاصــل از صنعــت نســاجی عمومــا حــاوی رنگــزا و ترکیبــات آلــی، مــواد 
جامــد معلــق  و فلــزات ســنگین بــا قابلیــت تجزیــه زیســت محیطی کــم  بــوده، 
ــیژن  ــاخص COD )اکس ــت و ش ــیاری اس ــانات بس ــاب آن دارای نوس pH پس

مــورد نیــاز شــیمیایی( و BOD )اکســیژن مــورد نیــاز بیولوژیکــی( آن نیز بســیار 
بــاال می باشــد. در جــدول ۱ میانگیــن حجــم پســاب تولیــد شــده در فرایندهــای 
مختلــف نســاجی بــه همــراه میانگیــن شــاخص های BOD و TSS )کل ذرات 
جامــد معلــق( بــه تفکیــک بــرای تولیــد پنبــه، پشــم و الیــاف مصنوعی گــزارش 

شده اســت.

بــا توجــه بــه جــدول ۱، مشــهود اســت کــه تمامــی فرایندهای نســاجی بــه ازای 
هــر تــن محصــول حجــم قابــل توجهــی پســاب بــا بــار آالیندگــی بــاال ایجــاد 
ــر  ــد حــدود 50 مت ــه نشــده می توان ــر مکعــب پســاب تصفی ــد. هــر مت می کنن
مکعــب آب را آلــوده ســازد. رهــا شــدن ایــن حجــم باالی پســاب بــا بــار آلودگی 
بســیار بــاال پیــش از تصفیــه، در محیــط زیســت عــاوه بر آثــار منفی بــر زیبایی 
ــای  ــق واکنش ه ــاک از طری ــی خطرن ــات جانب ــاد ترکیب ــث ایج ــت، باع طبیع
ــید  ــور خورش ــوذ ن ــری از نف ــت جلوگی ــده و به عل ــودی ش ــیمیایی خود به خ ش
بــه داخــل آب، ســبب ایجــاد اختــال درعمــل فتوســنتز می گــردد. ایجــاد انــواع 
ــای  ــی از ورود آالینده ه ــب ناش ــر عواق ــده از دیگ ــودات زن ــا در موج بیماری ه

خطرنــاک موجــود در پســاب بــه چرخــه آبــی می باشــد.

 

شکل 1. تصویری از پساب خروجی صنایع نساجی (تصویر جهت استفاده گرافیست)

بنابرایــن در چنــد ســال گذشــته قوانیــن زیســت محیطــي شــدیدي بــه همــراه 
افزایــش محدودیــت در تخلیــه پســاب در اکثــر کشــورها وضــع شــده اســت. 
ســازمان محیط زیســت بــراي تخلیه پســاب ها بعــد از انجــام فرایندهاي صنعتي 
ــی از شــاخص های  اســتانداردهایي را وضــع کــرده اســت. در شــکل 2 میانگین
پســاب خروجــی چنــد کارخانــه نســاجی بــه همــراه اســتاندارد تخلیــه ســازمان 

نانوتكنولوژي
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ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــران نشــان داده شده اســت. ب ــط زیســت ای حفاظــت از محی
نمودارهــا، تمامــی شــاخص ها خــارج از محــدوده اســتاندارد تعریف شــده هســتند 
و تصفیــه پســاب نســاجی پیــش از تخلیــه بــه محیــط زیســت کاما ضــروری و 
حیاتــی اســت. از آنجایــی کــه ایــران و خاورمیانــه از لحــاظ جغرافیایــی در کمربند 

خشــک جهــان قــرار دارنــد و ایــران در ده ســال گذشــته بــا خشکســالی روبــه رو 
ــه کاهــش 75 درصــدی میــزان بارش هــا و  ــا توجــه ب ــوده اســت. بنابرایــن ب ب
محــدود بــودن منابــع آبــی، تصفیــه مناســب پســاب پیــش از ورود بــه محیــط 

زیســت امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.

سایر آالینده ها)kg/ton(TSS )kg/ton(BODحجم پساب )m3/ton( نام مرحلهفرایند نساجی

پشم 
)به ازای هر تن(

544314196میانگین پشم خام شسته نشده

روغن ها

آمونیاک

 انواع سطح فعال: صابون،
 یکنواخت کننده، ریتاردر

... و

فنل

رزین ها

نرم کن ها

ترکیبات کلردار

حالل ها

 انواع فلزات سنگین: کروم،
 روی، نیکل، مس، آهن،

... کادمیوم و

5378743میانگین پشم خام شسته شده
 فرایندهای خاص

17227153شست و شوی اولیه
—2527رنگرزی

—36263شست و شو

138244کربونیزه کردن
—12/51/4سفیدگری

پنبه
)به ازای هر تن(

26511570میانگین
 فرایندهای خاص

—4/22/8آهارزنی نخ

225830آهارگیری
1005322پخت

10085سفیدگری
3582/5مرسریزه کردن

506025رنگرزی

145412چاپ

 سایر الیاف
مصنوعی

)به ازای هر تن(

423055ریون
754540استات
1254530نایلون

21012587اکریلیک
10018595پلی استر

جدول 1. مشخصات پساب خروجی فرایندهای نساجی 

 شکل 2. مقایسه شاخصهای پساب خروجی چند کارخانه و استاندارد تخلیه در ایران 

 79 شماره 166    مهر 95  



2- روش های تصفیه پساب نساجی
2-1- روش های متداول

تصفیــه پســاب بــه فرایندهایــی اطــاق می شــود کــه بــرای حــذف آالینده های 
موجــود در پســاب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. روش هــاي گوناگونــي بــراي 
ــه ســه بخــش  ــوان آنهــا را ب ــه پســاب نســاجی وجــود دارد کــه مــي ت تصفی
ــازده، هزینه هــای  فیزیکــي، شــیمیایي و زیســتی تقســیم نمــود کــه از نظــر ب
اقتصــادی و آثــار زیســت محیطــی بــا یکدیگر تفــاوت دارنــد )شــکل 3(. انتخاب 
روش مناســب بــرای تصفیــه بــه خصوصیات پســاب ، صرفــه اقتصادی، ســهولت 

عملیــات، اســتاندارد تخلیــه و ... بســتگی دارد:
 

2-2- روش های پیشرفته
امــروزه بــا توجــه بــه نیازهــای رو بــه رشــد بشــر و حضــور ترکیبــات پیچیــده  
ــه  ــرده پاســخگوی دســتیابی ب ــام ب ــداول ن و ســمی  در پســاب، روش هــای مت
ــی  ــن رو معرف ــوده و از ای ــت نب ــط زیس ــاب در محی ــه پس ــتانداردهای تخلی اس
روش هــای کارا و موثــر در تصفیــه پســاب در راس کار پژوهشــگران و صنعتگران 
قــرار گرفته اســت و روش هــای پیشــرفته تصفیــه پســاب بــرای حل این مشــکل 

ــده اند. ــرح ش مط
ــد  ــه تولی ــر پای ــي ب ــرفته  )AOPs(، فرایندهای ــیون پیش ــاي اکسیداس روش ه
ــده  ــات پیچی ــر ترکیب ــد اکث ــه مي توانن ــال هســتند ک ــیار فع ــای بس رادیکال ه
موجــود در پســاب را تخریــب کــرده و آنهــا را بــه دی اکســید کربــن و آب تبدیــل 
نمایــد. از جملــه ایــن روش هــا می تــوان بــه فرایندهــای فتوکاتالیســتی بــر پایــه 
پرتوفرابنفــش )UV( و یــا نور مرئی، اکسیداســیون الکتروشــیمیایی )الکترودهایی 
نظیــر پاتیــن، اکســیدهای فلــزی و ...(، اُُزن دهــی، روش فراصــوت، فنتــون  و .... 

اشــاره نمــود. 
تمــام روش هــای ذکــر شــده اعــم از متــداول و پیشــرفته داراي مزایــا و معایبــی 
هســتند و بســیاري از آنهــا بــه دالیــل اقتصــادی، مشــکات دفع، زمــان طوالنی 
فراینــد، بــازده نامناســب، پیچیدگــی فراینــد و یــا نیــاز بــه فضــای زیــاد بــراي  
ــه  ــول نمی باشــند. ب ــل قب ــی قاب ــاس صنعت ــه پســاب در مقی ــزات تصفی تجهی
همیــن دلیــل معمــوالً از ترکیبــي از فرایندهــاي مختلــف، بــراي دســتیابی بــه 
بــازده مناســب و کیفیــت مطلــوب اســتفاده مي شــود و تــا کنــون فرآینــد واحدي 

بــراي تصفیــه مناســب و کارای پســاب ارائــه نشــده اســت.

3- فناوری نانو در تصفیه پساب
امــروزه بــا معرفــی فنــاوری  نانــو بــه انــواع فرایندهــای تصفیــه پســاب ماننــد 
اســتفاده از نانــو جاذب هــا و یــا اصــاح جاذب هــا بــا نانو ســاختارها، پوشــش دهی 
ســطح الکترودهــا بــا نانو مــواد، نانــو فیلترهــا ، نانــو فتوکاتالیســت ها ، نانــو ذرات 
مغناطیســی  و غیــره، بــه دلیــل تغییــر در خــواص فیزیکی، شــیمیایی و زیســتی 
ــی روش هــای مذکــور حاصــل شده اســت.  ــود چشــمگیری در کارای ــواد، بهب م
به نظــر می رســد کــه بــا به کارگیــری فنــاوری نانــو در تصفیــه پســاب نــه تنهــا 
بتــوان بــا بســیاری از مشــکات پیــش روی فناوری هــای فعلــی مقابلــه کــرد، 
بلکــه بــا افزایــش توانایــی تصفیــه، امکان تصفیــه منابــع آبی غیــر متــداول و در 

نتیجــه وســیع تر شــدن ذخایــر آبــی نیــز وجــود خواهــد داشــت. 

3-1- فرایند جذب
ــن،  ــال جــذب کــم و ســرعت پایی ــی و مکان هــای فع ــل ســطح جانب ــه دلی ب
ــادی دارد.  ــت زی ــداول محدودی ــای مت ــتفاده از جاذب ه ــا اس ــذب ب ــد ج فراین

شکل 3. روش های متداول تصفیه پساب [10-8]
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اســتفاده از مــواد نانــو جــاذب  بــا دارا بــودن ســطح جانبــی بیشــتر، مکان هــای 
جــذب بســیار زیــاد، ســرعت بــاالی نفــوذ آالینــده در آنهــا و قابلیت تنظیــم اندازه 
حفره هــای ســاختاری، ســبب افزایــش کارایــی فراینــد جــذب شــده اســت. انــواع 
مختلفــی از نانــو مــواد جــاذب  بــرای حــذف آالینده هــا از پســاب مــورد اســتفاده 
قــرار گرفته انــد کــه از پرکاربردتریــن آنهــا می تــوان نانــو لوله هــای کربنــی تــک 
ــال  ــوان مث ــرد. به عن ــام ب ــواره، اکســید گرافــن و گرافــن را ن ــد دی ــواره و چن دی
هــر گــرم پــودر گرافیــت ســطحی بــا مســاحت 0/6 متــر مربــع را می پوشــاند، 
در حالی کــه هــر گــرم پــودر نانــو لولــه کربنــی و گرافــن به ترتیــب ســطوحی بــا 
مســاحت 25۴ و 2630 متــر مربــع را پوشــش می دهنــد، بنابرایــن میــزان مصرف 
ایــن مــواد بــرای حــذف آالینده هــا بســیار کاهــش می یابــد. دلیــل دیگــر توجــه 
بــه ایــن مــواد، امــکان بازیابــی و اســتفاده مجــدد از آنهــا بدون کاهش چشــمگیر 
ــه پلیمرهــای درخت ســان   ــوان ب ــو می ت ــازده اســت. از دیگــر جاذب هــای نان ب
و پرشــاخه  اشــاره کــرد کــه مــورد توجــه بســیاری از محققیــن قــرار گرفته انــد. 
ــی در ســاختار  ــن حفره هــای میان ــی و همچنی ــال انتهای حضــور گروه هــای فع
ایــن مــواد، آنهــا را بــه ابــر جاذب هایــی بــرای حــذف ترکیبــات آلــی و فلــزات 
ســنگین تبدیــل کرده اســت. از پرکاربردتریــن پلیمرهــای درخت ســان در حــوزه 
تصفیــه پســاب می تــوان بــه پلــی آمیــدو آمیــن  )PAMAM( و پلــی پروپیلــن 

ایمیــن  )PPI( اشــاره کــرد.   
یکــی دیگــر از روش هــا بــرای اســتفاده از فنــاوری نانــو در فراینــد جــذب، اصاح 
ــذف  ــرای ح ــا ب ــو کامپوزیت ه ــه نان ــا تهی ــاختارها و ی ــا نانوس ــاذب  ب ــواد ج م

آالینده هــا می باشــد.

 
شکل 4. حذف رنگزا با استفاده از جاذب، قبل و بعد از فرایند جذب

 3-2- فرایند فیلتراسیون
در فراینــد فیلتراســیون بــا قــرار دادن مانعــی بــر ســر راه جریــان پســاب، می توان 
آالینده هــا را بــر اســاس انــدازه آنهــا جــدا نمــود. مصــرف بــاالی انــرژی، انســداد  
غشــاها و پیچیدگــی طراحــی فرایند از جملــه معایب این روش به شــمار مــی رود. 
اســتفاده از فراینــد الکتروریســی برای تولیــد نانو الیاف روشــی ســاده، ارزان و موثر 

بــرای تولیــد فیلتــر می باشــد و نانــو الیــاف تولیــد شــده دارای ســطح مخصــوص 
و خلــل و فــرج بســیار بــاال هســتند کــه می تــوان قطــر، ســاختار، ترکیــب درصد 
و آرایــش یافتگــی آنهــا را بــا تنظیمــات دســتگاه الکتروریســی تغییــر داد. ایــن 
غشــاها معمــوال بــه عنــوان فیلتراســیون اولیــه پیــش از اولترافیلتراســیون  و یــا 
ــو الیــاف بــدون آنکــه از فشــار  اســمز معکــوس  بــکار می رونــد. غشــاهای نان
ــد  ــا باکتری هــا را از پســاب جــدا کنن ــد ذرات درشــت و ی ــد، می توانن آب بکاهن
تــا طــول عمــر غشــا هایی ماننــد اســمز معکــوس افزایــش یابــد. امــروزه تهیــه 
غشــاهای نانــو کامپوزیتــی نیــز مــورد توجــه بســیاری از محققــان اســت، بدیــن 
صــورت کــه بــا اســتفاده از نانــو ذرات اکســید فلــزی  )Al2O3، TiO2( یــا نانــو 
کلی هــا  می تــوان آبدوســتی غشــاها را افزایــش داد و در نتیجــه باعــث انســداد 
کمتــر آنهــا شــد. نانــو نقــره و نانــو لوله هــای کربنــی بــرای ایجــاد خــواص ضــد 
میکروبــی در غشــاها مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. نانــو ذرات فتوکاتالیســتی 
نیــز بــرای تهیــه غشــاهای کامپوزیتــی و تخریــب آالینده هــا مــورد مطالعــه قرار 
گرفته انــد. همچنیــن می تــوان بــا تهیــه الیــه نــازک از ترکیبــات نامبرده، ســطح 

غشــاها را اصــاح نمــود. 

شکل 5. حذف رنگزا با استفاده از فرایند فیلتراسیون

3-3- فرایند فتوکاتالیستی
بــه فرایندهایــي کــه در آنهــا از تاثیــر نــور فرابنفــش بر عملکــرد کاتالیســت ها در 
شــرایط واکنــش اســتفاده مي شــود، فراینــد فتوکاتالیســتي می گوینــد کــه در آن 
بــا تابــش پرتــوی فرابنفــش امــکان تخریــب آالینده هــا به وجــود می آیــد. ایــن 
فراینــد جــزء روش هــای اکسیداســیون پیشــرفته محســوب شــده و رادیکال های 
اکســید کننــده تولیــد شــده در آن می توانــد به ســرعت بــه گروه هــای بســیاری 
از مــواد شــیمیایی آلــی حملــه کــرده و آنهــا را بــه طورکامــل تخریــب و یــا بــه 

ترکیبــات ســاده تر تبدیــل کنــد. 
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4- فعالیت های صورت گرفته در ایران 
بــا توجــه بــه رشــد بســیار زیــاد اســتفاده از غشــاهای نانوفیلتراســیون در دنیــا، در 
ســال های اخیــر در کشــور مــا هــم اســتفاده از ایــن غشــاها بــرای تصفیــه آب و 
پســاب در حــال گســترش اســت. طراحــی تجهیزات مــورد نیــاز تولید نانو غشــاء 
ســرامیکی لولــه ای شــکل با حمایت ســتاد ویــژه فنــاوری نانــو در مرکز تحقیقات 
مــواد نانــو ســاختار دانشــگاه صنعتــی ســهند بــه اجــرا درآمــده اســت. از جملــه 
ــاز  ــزات موردنی ــی تجهی ــه طراح ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــی ای ــتاورد های اصل دس
تولیــد غشــا ســرامیکی؛ ســاخت ســامانه های شــکل دهی، قالــب، ســینترینگ، 
ــر  ــگاهی ب ــامانه پاالیش ــی س ــد؛ طراح ــط تولی ــازی خ ــین کاری و آماده س ماش
اســاس غشــا ســرامیکی بــه ســفارش پاالیشــگاه تبریــز؛ تولیــد غشــا ســرامیکی 
لولــه ای شــکل بــا قابلیت اســتفاده در تصفیــه آب در مقیاس آزمایشــگاهی اشــاره 
ــوان شــرکت مهندســی و ســاخت  ــق را می ت کــرد . از دیگــر شــرکت های موف
آب روبــش رســوب مهســار نــام بــرد کــه دســتگاه تصفیــه پســاب صنعتــی نانــو 
غشــایی هارمودینامیکــی وارد بــازار کــرده اســت )شــکل 9(. ایــن دســتگاه، بــا به 
وجــود آوردن تنــش در ســطح ســیال مانــع از رســوب آلودگــی بر ســطح غشــایی 

نانویــی گردیــده و طــول عمــر غشــاء افزایــش می یابــد . 
 

در ایــران، فنــاوری نانــو کویتاســیون  بــا موفقیــت در پایلوت هــای متعــددی بــه 
اجــرا درآمــده اســت. یکــی از شــرکت های فعــال در ایــران را شــرکت پیــام آوران 
نانــو فنــاوری فردانگــر اســت . ایــن شــرکت موفــق بــه معرفــی یــک فنــاوری 
نویــن جهــت توزیــع نانــو ذرات جامــد در مایعــات شــده اســت ) شــکل ۱0(. ایــن 
شــرکت ایــن قابلیــت را دارا اســت کــه بــا توجــه به شــرایط هــر منطقه و یــا نوع 

آلودگــی آب، فنــاوری نانــو کویتاســیون مــورد نیــاز را راه انــدازی نمایــد. 

5- تجاری سازی فناوری نانو
بــازار جهانــی بــرای محصــوالت فنــاوری نانــو کــه در تصفیــه آب مورد اســتفاده 
ــده  ــد. بخــش عم ــی ش ــال 20۱0 ارزیاب ــون دالر در س ــت، ۱/۴ میلی ــرار گرف ق

ایــن بــازار مربــوط بــه فرایندهــای فیلتراســیون غشــایی مــورد اســتفاده در اســمز 
معکــوس، نانــو فیلتراســیون و اولتــرا فیلتراســیون بــوده کــه بــا رشــد ســاالنه 
ــرد  ــون دالر در ســال 20۱5 رسیده اســت. نمونه هــای پرکارب ــه 2/5 میلی %9/7 ب
بســیاری، نظیــر نانــو لوله هــای کربنی، نانــو الیــاف و نانــو ذرات بســیاری دیگری 

ــده اند. ــازی نش ــل تجاری س ــور کام ــوز به ط هن
یکــی از شــرکت های موفــق در زمینــه تصفیه پســاب های نســاجی با اســتفاده از 
فنــاوری نانــو، شــرکت Fraunhofer آلمــان می باشــد که غشــاهای ســرامیکی 
نانوفیلتراســیونی بــه مرحلــه تولیــد رســانده کــه انــواع آالینده های رنگــی حاصل 

از پســاب نســاجی را تصفیــه می کند )شــکل ۱۱(.

ــو  ــاوری نان ــا فن ــایی ب ــه غش ــرای تصفی ــده ب ــازی ش ــای تجاری س از نمونه ه
 inopor می تــوان بــه نانــو فیلترهــای غشــایی تولیــد شــده توســط شــرکت ها
اشــاره کــرد کــه بــرای حــذف آالینده هــای  کامــا متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. یــک نمونــه از ایــن غشــاها در شــکل ۱2 مشــاهده می شــود. 

 

 Inopor شکل 12. نانو غشای سرامیکی ساخت شرکت

شکل 9- دستگاه تصفیه پساب با استفاده از سیستم 
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 TiO2، ZnO، ــو ذرات ــه نان ــوان ب ــادی  می ت ــت های نیمه ه ــه کاتالیس از جمل
ــه  ــا ب ــن آنه ــاخص ترین و پرکاربردتری ــه TiO2 ش ــرد ک ــاره ک Fe2O3 و ... اش

شــمار مــي رود. نانــو فتوکاتالیســت ها را می تــوان روی ســطوح شــفاف )شیشــه، 
ســیلیکای ذوب شــده و ...( و یــا غیــر شــفاف )فلــزات، کربــن فعــال و ...( به منظور 
ــه پســاب تثبیــت کــرد.  ــه ب ــده ثانوی ــوان آالین ــه عن ــری از ورود آنهــا ب جلوگی
همچنیــن روش هــای مختلفــی بــرای اصــاح TiO2 با اســتفاده از فلزاتــی مانند 
نیــکل، روی، مــس، کــروم و آهــن پیشــنهاد شده اســت کــه امــکان اســتفاده از 

ــی را به جــای فــرا بنفــش فراهــم می کنــد. ــور مرئ ن

 
شکل 6. راکتور تصفیه فتوکاتالیستی با المپ نور فرابنفش

3-4- فرایند الکتروشیمیایی
فرایندهــای اکسیداســیون الکتروشــیمیایی پیشــرفته   )EAOPs( کــه براســاس 
واکنــش فنتــون  عمــل می کننــد، روش هــای دوســتدار محیــط زیســت هســتند 
کــه اخیــرا توجــه بســیاری از محققیــن را در زمینــه  تصفیه  پســاب به خــود جلب 
ــا روش معمــول فنتــون،  نموده انــد. مزیــت فراینــد الکتروفنتــون  در مقایســه ب
کنتــرل بهتــر فراینــد و جلوگیــری از ذخیــره و نقــل و انتقال پراکســید هیــدروژن 
می باشــد. همچنیــن از آنجــا کــه جریــان الکتریســیته یــک منبــع ســالم انــرژی 
محســوب می شــود، طــی واکنــش آالینــده  ثانویــه ای تولیــد نمی شــود. از ســویی 
عــدم اســتفاده ازمــواد مضــر در ایــن فراینــد، آن را بــه روشــی دوســتدار محیــط 
ــن،  ــای پاتی ــت. ورقه ه ــل کرده اس ــاب تبدی ــه پس ــراي آب و تصفی ــت ب زیس
فــوالد ضــد زنــگ، تیتانیــوم و کاتدهــا از جنــس مــواد کربنــی مانند ورقــه کربن، 
گرافیــت، الیــاف کربــن فعــال  )ACF( و غیــره از جملــه کاتدهایــی هســتند کــه 
اخیــرا در تصفیــه   پســاب اســتفاده شــده اند. اخیــرا اســتفاده  از الکترودهــای نانــو 
کامپوزیتــی در روش فنتــون نیــز رونــد رو بــه رشــدی دارد. بــه عنــوان مثــال ابعاد 
نانــو، ســطح مخصــوص بســیار بــاال و بویــژه خــواص الکتریکــی فوق العــاده نانو 
لوله هــای کربنــی، آنهــا را بــرای اصــاح ســطح الکترودهــا به منظــور اســتفاده در 
فرایندهــای الکتروشــیمیایی جهــت کاربردهــای متنــوع مــورد توجــه بســیاری از 

محققیــن قــرار داده اســت. روش هــای بــکار گرفتــه شــده جهــت تهیــه فیلم های 
ــال،  ــر ح ــای تبخی ــد از: روش ه ــف عبارتن ــطوح مختل ــر روی س CNTs ب

ته نشــینی الکتریکــی  )شــکل 7(، رســوب دهی الیــه الیــه  و غیــره.

3-5- نانو ذرات مغناطیس
اخیــرا بکارگیــری ذرات اکســید آهــن مغناطیســی بــه عنوان نانــو مــوادی مهم با 
کاربردهــای بســیار گســترده در زمینه هــای مختلــف مشــاهده می شــود. از این رو 
تولیــد نانــو ذرات اکســید آهــن بــا خــواص دلخــواه و پتانســیل بــاالی کاربــرد به 

طــور عمــده مدنظــر می باشــد.
اکســید آهــن ماده ایســت کــه بــه دلیــل زیســت ســازگاری مناســب، مــورد توجه 
و بررســی قــرار گرفته اســت. نانــو ذرات مغناطیــس آهــن می تواننــد جهــت حذف 
آالینده هــا از پســاب ســمی بــه کار گرفتــه شــوند. اکســید آهــن می توانــد بــه 
عنــوان عامــل احیــا کننــده و تخریــب ترکیبــات شــیمیایی ســمی و متنــوع در 
ــوان جــاذب،  ــه عن ــد ب ــو ذرات می توانن ــد. ایــن نان ــی عمــل کن محیط هــای آب
یون هــای ســرب و کــروم را از محلول هــای آبــی جــدا کننــد. ســهولت کاربــرد، 
زیســت ســازگاری، غیرســمی بــودن، امــکان بازیابی آســان با میدان مغناطیســی 
و فعالیــت کاتالیســتی بــاال در تخریــب مــواد آلــی مختلــف، از مزایــای قابل توجه 
کاربــرد اکســید آهــن در زمینــه تصفیــه پســاب بــه شــمار می رونــد. نانــو ذرات 
مغناطیــس آهــن، بــرای ایجــاد خاصیــت مغناطیســی در نانــو ســاختارها جهــت 

جــدا شــدن آســان تر آنهــا از پســاب تصفیــه شــده نیــز کاربــرد دارنــد.

شکل 8. حذف رنگزا با استفاده از اکسید گرافن مغناطیس شده 

شکل 7. طرح واره ای از اصالح سطح الکترود با نانو لوله های کربنی و
سطح فعال در فرایند ته نشینی الکتریکی
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4- فعالیت های صورت گرفته در ایران 
بــا توجــه بــه رشــد بســیار زیــاد اســتفاده از غشــاهای نانوفیلتراســیون در دنیــا، در 
ســال های اخیــر در کشــور مــا هــم اســتفاده از ایــن غشــاها بــرای تصفیــه آب و 
پســاب در حــال گســترش اســت. طراحــی تجهیزات مــورد نیــاز تولید نانو غشــاء 
ســرامیکی لولــه ای شــکل با حمایت ســتاد ویــژه فنــاوری نانــو در مرکز تحقیقات 
مــواد نانــو ســاختار دانشــگاه صنعتــی ســهند بــه اجــرا درآمــده اســت. از جملــه 
ــاز  ــزات موردنی ــی تجهی ــه طراح ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــی ای ــتاورد های اصل دس
تولیــد غشــا ســرامیکی؛ ســاخت ســامانه های شــکل دهی، قالــب، ســینترینگ، 
ــر  ــگاهی ب ــامانه پاالیش ــی س ــد؛ طراح ــط تولی ــازی خ ــین کاری و آماده س ماش
اســاس غشــا ســرامیکی بــه ســفارش پاالیشــگاه تبریــز؛ تولیــد غشــا ســرامیکی 
لولــه ای شــکل بــا قابلیت اســتفاده در تصفیــه آب در مقیاس آزمایشــگاهی اشــاره 
ــوان شــرکت مهندســی و ســاخت  ــق را می ت کــرد . از دیگــر شــرکت های موف
آب روبــش رســوب مهســار نــام بــرد کــه دســتگاه تصفیــه پســاب صنعتــی نانــو 
غشــایی هارمودینامیکــی وارد بــازار کــرده اســت )شــکل 9(. ایــن دســتگاه، بــا به 
وجــود آوردن تنــش در ســطح ســیال مانــع از رســوب آلودگــی بر ســطح غشــایی 

نانویــی گردیــده و طــول عمــر غشــاء افزایــش می یابــد . 
 

در ایــران، فنــاوری نانــو کویتاســیون  بــا موفقیــت در پایلوت هــای متعــددی بــه 
اجــرا درآمــده اســت. یکــی از شــرکت های فعــال در ایــران را شــرکت پیــام آوران 
نانــو فنــاوری فردانگــر اســت . ایــن شــرکت موفــق بــه معرفــی یــک فنــاوری 
نویــن جهــت توزیــع نانــو ذرات جامــد در مایعــات شــده اســت ) شــکل ۱0(. ایــن 
شــرکت ایــن قابلیــت را دارا اســت کــه بــا توجــه به شــرایط هــر منطقه و یــا نوع 

آلودگــی آب، فنــاوری نانــو کویتاســیون مــورد نیــاز را راه انــدازی نمایــد. 

5- تجاری سازی فناوری نانو
بــازار جهانــی بــرای محصــوالت فنــاوری نانــو کــه در تصفیــه آب مورد اســتفاده 
ــده  ــد. بخــش عم ــی ش ــال 20۱0 ارزیاب ــون دالر در س ــت، ۱/۴ میلی ــرار گرف ق

ایــن بــازار مربــوط بــه فرایندهــای فیلتراســیون غشــایی مــورد اســتفاده در اســمز 
معکــوس، نانــو فیلتراســیون و اولتــرا فیلتراســیون بــوده کــه بــا رشــد ســاالنه 
ــرد  ــون دالر در ســال 20۱5 رسیده اســت. نمونه هــای پرکارب ــه 2/5 میلی %9/7 ب
بســیاری، نظیــر نانــو لوله هــای کربنی، نانــو الیــاف و نانــو ذرات بســیاری دیگری 

ــده اند. ــازی نش ــل تجاری س ــور کام ــوز به ط هن
یکــی از شــرکت های موفــق در زمینــه تصفیه پســاب های نســاجی با اســتفاده از 
فنــاوری نانــو، شــرکت Fraunhofer آلمــان می باشــد که غشــاهای ســرامیکی 
نانوفیلتراســیونی بــه مرحلــه تولیــد رســانده کــه انــواع آالینده های رنگــی حاصل 

از پســاب نســاجی را تصفیــه می کند )شــکل ۱۱(.

ــو  ــاوری نان ــا فن ــایی ب ــه غش ــرای تصفی ــده ب ــازی ش ــای تجاری س از نمونه ه
 inopor می تــوان بــه نانــو فیلترهــای غشــایی تولیــد شــده توســط شــرکت ها
اشــاره کــرد کــه بــرای حــذف آالینده هــای  کامــا متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. یــک نمونــه از ایــن غشــاها در شــکل ۱2 مشــاهده می شــود. 
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تولید نانوذرات مس بر روى پارچه پلى استر در حین چاپ جوهرافشان
نسیم ذوقى1، الله ملک نیا2*، محمد ابراهیم علیا3

مقدمه
ــع  ــرای پیشــبرد صنای ــر ب ــن اســتراتژی دهــه اخی ــط هوشــمند مهم تری محی
الکترونیــک و رایانــه بــوده کــه در آن محیــط اطــراف انســان بایــد به گونــه ای 
هوشــمند و دردســترس باشــد. فنــاوری چــاپ بــه عنــوان یکــی از روش هــای 
ــازنده  ــزای س ــه اج ــی ب ــواص الکتریک ــزودن خ ــرای اف ــب ب ــیار مناس بس
ــل  ــه دلی ــانی ب ــاپ جوهر افش ــه روش چ ــد ک ــرح می باش ــوجات مط منس
مزیت هایــی چــون ارزانــی، در دســترس بودن و انعطاف پذیــر بــودن و ... مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. انــواع عملیــات چــاپ شــامل اســتریو لیتوگرافی [۱]، 
لیــزر زینترینــگ انتخابــی laminated object manufacture ،[2] [3]، چــاپ 
ــاپ  ــاوری چ ــد. فن ــان [۱0-7] می باش ــاپ جوهرافش ــدی [6-۴] و چ ــه بع س
جوهر افشــان بــا اســتفاده از بــا اســتفاده از جوهرهــای هــادی الکتریســیته قــادر 
بــه تولیــد منســوجات هــادی الکتریســیته همــراه بــا قابلیــت انعطاف پذیــری و 

هدایــت الکتریکــی بــاال اســت [۱۱] و [۱2].
ــای  ــه کاربرد ه ــا می باشــند ک ــدی از مرکب ه ــانا نســل جدی ــای رس مرکب ه
فراوانــی در ســلول های خورشــیدی، دیودهــای ســاطع کننده نــور آلــی، 
ــی  ــای الکترونیک ــی و مدار ه ــای رادیوی ــا فرکانس ه ــاگر ب ــای شناس آنتن ه
خواهنــد داشــت. مرکب هــای رســانای جوهرافشــان می تواننــد ویژگــی 
الکتریکــی را روی زیرایندهــای مختلــف ایجــاد کننــد و در طیف گســترده ای از 

کاربردهــای الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ــن و در  ــل قیمــت پایی ــه دلی ــو ذرات مــس ب ــزی، نان ــو ذرات فل ــان نان در می
دســترس بــودن آســان و دارا بــودن خــواص مشــابه بــه نانــوذرات فلــزی دیگــر 
ــوذرات مــس در  ــر نان ــد. در ســال های اخی ــرار گرفته ان بیشــتر مــورد توجــه ق
زمینه هــای مختلــف ماننــد پوشــش بــر روی ســطوح غیرفلــزی جهــت شــبیه 
ــده در  ــش های ممانعت کنن ــزی، پوش ــطوح فل ــه س ــا ب ــطوح آن ه ــردن س ک
ــد  ــانا مانن ــواد رس ــن در م ــی، کاتالیســت ها و همچنی ــر ســایش و خوردگ براب
کاربرد هــای الکترونیکــی بــه خصــوص بــه عنوانــن مــواد اصلــی در برد هــای 
الکترونیکــی چــاپ شــده، خازن هــای ســرامیکی چندالیــه مــورد اســتفاده قــرار 

گرفته انــد. [۱3]

چکیده
چــاپ جوهرافشــان نانــوذرات فلــزی یــک روش جالــب بــرای ایجــاد خطــوط رســانا بــه دلیــل هزینــه کــم، ضایعــات کــم و فرآینــد تقریبــاً ســاده 
اســت. در ایــن پژوهــش ذرات مــس بــه روش درجــا بــر روی زیرآینــد پلی اســتر چــاپ شــد. نمونه هــا در دماهــای (C˚100 و C˚150) پخــت شــد. 
بهینــه انــدازه ذرات بیــن 40 تــا 60 نانومتــر بــود و ظاهــر تصویــر پرینــت شــده بــا FE-SEM مشــاهده شــد.خواص الکتریکــی و آنتی باکتریــال 
نمونه هــا نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت. چــاپ جوهــر افشــان الگوهــای مــس ظاهــر فلــز ماننــد ارائــه داد و بــه میــزان زیــادی دمــای پخــت بــر 

روی رســانایی تاثیــر داشــت و در نهایــت مقاومــت ویــژه بهینــه 10ΜΩ/SQ بدســت آمــد.
واژه هاي کلیدي: چاپ جوهر افشان، نانومس، جوهر پارچه، تولید درجا، پارچه پلی استر.

در ایــن مقالــه، مــا جوهــر نانــوذرات مــس را بــه روش درجــا تولیــد کردیــم.
زیرآینــد موردنظــر پارچــه پلی اســتر تافتــه می باشــد. نانــوذرات مــس در داخــل 
جوهــر بــه روش درجــا ســنتز شــد و جوهــر بــر روی ســطح پارچــه تثبیت شــد 
ــف جوهرهــای ســنتزی و پارچه هــای چــاپ شــده بررســی  و خــواص مختل

شــد.

2- آزمایشات
2-1- مواد

ــه، دی  ــس 5 آب ــولفات م ــد )CTAB(، س ــوم برمی ــل آمونی ــری متی ــتیل ت س
اتیلــن گلیکــول، تــری ســدیم ســیترات، هیدرازیــن، پلی اتیلــن گلیکــول ۴00، 
ایزوپروپیــل الــکل، مونــو پیرولیــدون 25 و پلــی وینیــل پیرولیــدون )PVP( از 

شــرکت مــرک آلمــان تهیــه شــده اســت.

2-2- تهیه جوهر 
تهیه جوهر در یک فرآیند دو مرحله ای انجام گرفته است:

ــراه  ــه هم ــرم( را ب ــف CTAB )0,۱، ۱، 2 و 3 گ ــر مختل ــول اول: مقادی محل
ــر  ــرم( و ۱0 میلی لیت ــس )0/25، 0/5 و 0/75 گ ــولفات م ــف س ــر مختل مقادی
دی اتیلــن گلیکــول مخلــوط کــرده و روی همــزن مغناطیســی بــه مــدت یک 

ســاعت قــرار داده تــا کامــًا یکنواخــت شــود.
ــف تری ســدیم  ــر مختل ــا مقادی ــزه را ب ــر آب دی یونی ــول دوم: 5 میلی لیت محل

ــم. ــوط می کنی ــرم(  مخل ــیترات )0/75، ۱/25 و ۱/75 گ س
ــول دوم را بــه محلــول اول اضافــه می کنیــم و محلــول  ســپس محل
ــرار می دهیــم و ۱0  حاصــل را روی همــزن مغناطیســی و دمــای C˚80 ق
میلی لیتــر هیدرازیــن را قطــره قطــره بــه محلــول اضافــه کــرده تــا pH در 
محــدوده 7/5 تــا 8 قــرار گیــرد. ســپس ســیترات مــس تولیــد شــده را بــا 
ــکل و  ــل ال ــر ایزوپروپی ــول و ۱/5 میلی لیت ــن گلیک ــر پلی اتیل 2/5 میلی لیت
۱ میلی لیتــر پیرولیــدون مخلــوط کــرده و میــزان PVP %۱0 اضافــه کــرده 
ــدت دو  ــانیم و به م ــر می رس ــم 50 میلی لیت ــه حج ــزه ب ــا آب دی یونی و ب

نانوتكنولوژي
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یــک نمونــه تجاری ســازی شــده بــرای تصفیــه فتوکاتالیســتی بــا بکارگیــری 
فنــاوری نانــو، ســامانه Purifics Photo-CatTM )شــکل ۱3( می باشــد کــه 
توســط شــرکت Purifics در کشــور کانــادا ســاخته شــده و ظرفیــت تصفیــه آن 
7/6 میلیــون لیتــر در روز اســت. ایــن ســامانه تنهــا 207 متــر مربــع فضــا اشــغال 
ــده  ــه آالین ــد، به عــاوه هیچگون ــرژی مصــرف می کن ــرده و kWh/m3 ۴ ان ک

ــه ای تولیــد نمی کنــد [25]. ثانوی

 
شکل 13. سامانه Purifics Photo-CatTM تجاری سازی شده برای 

تصفیه فتوکاتالیستی با استفاده از فناوری نانو 

ــپ LED و  ــط الم ــی توس ــاوری نورتاب ــتفاده از فن ــا اس ــرکت puroxi ب ش
همچنیــن اســتفاده از نانــو مــواد فتوکاتالیســت، سیســتمی را طراحــی نمــوده که 
می توانــد مقادیــر بســیار زیــادی از آالینده هــای رنگــی را در محیــط آبــی از بیــن 

ببــرد )شــکل ۱۴(.

محققــان ســنگاپوری بــا همــکاری شــرکت چینــی CCIEC پــروژه 3 میلیــون 
دالری جهــت تولیــد انبــوه غشــاء نانوالیــاف بــا الیه هــای اکســید تیتانیــوم بــه 
اجــرا رســانده اند کــه قابلیــت خــود تمیزشــوندگی دارد. با اســتفاده از این فنــاوری، 
می تــوان پســاب های صنعتــی به خصــوص پســاب نســاجی را، در ابعــاد گســترده 

تصفیه کــرد )شــکل ۱5(.

CCIEC شکل 15 : سیستم غشاء نانوفیبر تصفیه کننده پساب ساخت شرکت 

ــز آرســنیک،  ــرای حــذف فل ــای تجاری ســازی شــده ب ــو جاذب ه ــه نان از جمل
ــده را  ــاالت متح ــرکت Systematix در ای ــاخت ش ــوان ArsenXnp س می ت
نــام بــرد، کــه از ترکیبــی از نانــو ذرات اکســید آهــن و یــک نــوع پلیمــر ســاخته 
شده اســت )شــکل ۱6(. هزینــه فراینــد تصفیــه بــا ایــن نانــو جــاذب در حــدود 

ــت. ــرآورد شده اس ــاب ب ــر پس ــر ۱000 لیت 0/09-0/07 دالر در ه

 

شکل 16. نانو جاذب ArsenXnp تجاری سازی شده برای تصفیه پساب حاوی آرسنیک 

6- جمع بندی
بــه نظــر می رســد کــه یکــی از بزرگتریــن مشــکات صنایــع نســاجی، ازبیــن 
ــه  ــد. ب ــع می باش ــن صنای ــی از ای ــی از پســاب خروج ــای ناش ــردن آلودگی ه ب
دلیــل تنــوع زیــاد آالینده هــای ایــن نــوع صنایــع، رفــع ایــن آلودگی هــا بســیار 
دشــوار و هزینه بــر خواهــد بــود. فنــاوری نانــو می توانــد جهــت افزایــش بازدهــی 
و طــول عمــر تجهیــزات تصفیه خانه هــای شــهرک های صنعتــی نقــش قابــل 
توجهــی ایفــا کنــد. اســتفاده از فنــاوری نانــو جهــت حــذف آالینده هــای آلــی 
ــد از  ــی توان ــود و م ــد ب ــد خواه ــیار کارآم ــروم، بس ــل ک ــنگین مث ــزات س و فل

آلودگی هــای زیســت محیطــی ناشــی از صنایــع نســاجی جلوگیــری نمایــد.

منابع در دفتر مجله موجود است.

شکل 14: دستگاه نانوفتوکاتالیست جهت حذف آالینده های آلی 
puroxi ساخت شرکت شرکت
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تولید نانوذرات مس بر روى پارچه پلى استر در حین چاپ جوهرافشان
نسیم ذوقى1، الله ملک نیا2*، محمد ابراهیم علیا3

مقدمه
ــع  ــرای پیشــبرد صنای ــر ب ــن اســتراتژی دهــه اخی ــط هوشــمند مهم تری محی
الکترونیــک و رایانــه بــوده کــه در آن محیــط اطــراف انســان بایــد به گونــه ای 
هوشــمند و دردســترس باشــد. فنــاوری چــاپ بــه عنــوان یکــی از روش هــای 
ــازنده  ــزای س ــه اج ــی ب ــواص الکتریک ــزودن خ ــرای اف ــب ب ــیار مناس بس
ــل  ــه دلی ــانی ب ــاپ جوهر افش ــه روش چ ــد ک ــرح می باش ــوجات مط منس
مزیت هایــی چــون ارزانــی، در دســترس بودن و انعطاف پذیــر بــودن و ... مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. انــواع عملیــات چــاپ شــامل اســتریو لیتوگرافی [۱]، 
لیــزر زینترینــگ انتخابــی laminated object manufacture ،[2] [3]، چــاپ 
ــاپ  ــاوری چ ــد. فن ــان [۱0-7] می باش ــاپ جوهرافش ــدی [6-۴] و چ ــه بع س
جوهر افشــان بــا اســتفاده از بــا اســتفاده از جوهرهــای هــادی الکتریســیته قــادر 
بــه تولیــد منســوجات هــادی الکتریســیته همــراه بــا قابلیــت انعطاف پذیــری و 

هدایــت الکتریکــی بــاال اســت [۱۱] و [۱2].
ــای  ــه کاربرد ه ــا می باشــند ک ــدی از مرکب ه ــانا نســل جدی ــای رس مرکب ه
فراوانــی در ســلول های خورشــیدی، دیودهــای ســاطع کننده نــور آلــی، 
ــی  ــای الکترونیک ــی و مدار ه ــای رادیوی ــا فرکانس ه ــاگر ب ــای شناس آنتن ه
خواهنــد داشــت. مرکب هــای رســانای جوهرافشــان می تواننــد ویژگــی 
الکتریکــی را روی زیرایندهــای مختلــف ایجــاد کننــد و در طیف گســترده ای از 

کاربردهــای الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ــن و در  ــل قیمــت پایی ــه دلی ــو ذرات مــس ب ــزی، نان ــو ذرات فل ــان نان در می
دســترس بــودن آســان و دارا بــودن خــواص مشــابه بــه نانــوذرات فلــزی دیگــر 
ــوذرات مــس در  ــر نان ــد. در ســال های اخی ــرار گرفته ان بیشــتر مــورد توجــه ق
زمینه هــای مختلــف ماننــد پوشــش بــر روی ســطوح غیرفلــزی جهــت شــبیه 
ــده در  ــش های ممانعت کنن ــزی، پوش ــطوح فل ــه س ــا ب ــطوح آن ه ــردن س ک
ــد  ــانا مانن ــواد رس ــن در م ــی، کاتالیســت ها و همچنی ــر ســایش و خوردگ براب
کاربرد هــای الکترونیکــی بــه خصــوص بــه عنوانــن مــواد اصلــی در برد هــای 
الکترونیکــی چــاپ شــده، خازن هــای ســرامیکی چندالیــه مــورد اســتفاده قــرار 

گرفته انــد. [۱3]

چکیده
چــاپ جوهرافشــان نانــوذرات فلــزی یــک روش جالــب بــرای ایجــاد خطــوط رســانا بــه دلیــل هزینــه کــم، ضایعــات کــم و فرآینــد تقریبــاً ســاده 
اســت. در ایــن پژوهــش ذرات مــس بــه روش درجــا بــر روی زیرآینــد پلی اســتر چــاپ شــد. نمونه هــا در دماهــای (C˚100 و C˚150) پخــت شــد. 
بهینــه انــدازه ذرات بیــن 40 تــا 60 نانومتــر بــود و ظاهــر تصویــر پرینــت شــده بــا FE-SEM مشــاهده شــد.خواص الکتریکــی و آنتی باکتریــال 
نمونه هــا نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت. چــاپ جوهــر افشــان الگوهــای مــس ظاهــر فلــز ماننــد ارائــه داد و بــه میــزان زیــادی دمــای پخــت بــر 

روی رســانایی تاثیــر داشــت و در نهایــت مقاومــت ویــژه بهینــه 10ΜΩ/SQ بدســت آمــد.
واژه هاي کلیدي: چاپ جوهر افشان، نانومس، جوهر پارچه، تولید درجا، پارچه پلی استر.

در ایــن مقالــه، مــا جوهــر نانــوذرات مــس را بــه روش درجــا تولیــد کردیــم.
زیرآینــد موردنظــر پارچــه پلی اســتر تافتــه می باشــد. نانــوذرات مــس در داخــل 
جوهــر بــه روش درجــا ســنتز شــد و جوهــر بــر روی ســطح پارچــه تثبیت شــد 
ــف جوهرهــای ســنتزی و پارچه هــای چــاپ شــده بررســی  و خــواص مختل

شــد.

2- آزمایشات
2-1- مواد

ــه، دی  ــس 5 آب ــولفات م ــد )CTAB(، س ــوم برمی ــل آمونی ــری متی ــتیل ت س
اتیلــن گلیکــول، تــری ســدیم ســیترات، هیدرازیــن، پلی اتیلــن گلیکــول ۴00، 
ایزوپروپیــل الــکل، مونــو پیرولیــدون 25 و پلــی وینیــل پیرولیــدون )PVP( از 

شــرکت مــرک آلمــان تهیــه شــده اســت.

2-2- تهیه جوهر 
تهیه جوهر در یک فرآیند دو مرحله ای انجام گرفته است:

ــراه  ــه هم ــرم( را ب ــف CTAB )0,۱، ۱، 2 و 3 گ ــر مختل ــول اول: مقادی محل
ــر  ــرم( و ۱0 میلی لیت ــس )0/25، 0/5 و 0/75 گ ــولفات م ــف س ــر مختل مقادی
دی اتیلــن گلیکــول مخلــوط کــرده و روی همــزن مغناطیســی بــه مــدت یک 

ســاعت قــرار داده تــا کامــًا یکنواخــت شــود.
ــف تری ســدیم  ــر مختل ــا مقادی ــزه را ب ــر آب دی یونی ــول دوم: 5 میلی لیت محل

ــم. ــوط می کنی ــرم(  مخل ــیترات )0/75، ۱/25 و ۱/75 گ س
ــول دوم را بــه محلــول اول اضافــه می کنیــم و محلــول  ســپس محل
ــرار می دهیــم و ۱0  حاصــل را روی همــزن مغناطیســی و دمــای C˚80 ق
میلی لیتــر هیدرازیــن را قطــره قطــره بــه محلــول اضافــه کــرده تــا pH در 
محــدوده 7/5 تــا 8 قــرار گیــرد. ســپس ســیترات مــس تولیــد شــده را بــا 
ــکل و  ــل ال ــر ایزوپروپی ــول و ۱/5 میلی لیت ــن گلیک ــر پلی اتیل 2/5 میلی لیت
۱ میلی لیتــر پیرولیــدون مخلــوط کــرده و میــزان PVP %۱0 اضافــه کــرده 
ــدت دو  ــانیم و به م ــر می رس ــم 50 میلی لیت ــه حج ــزه ب ــا آب دی یونی و ب

نانوتكنولوژي
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(DLS) 3-2- تعیین توزیع اندازه ذرات
ــای  ــه از جوهره ــرای دو نمون ــوذرات را ب ــع نان ــدازه و توزی ــکل ۴ ان ش
ســنتزی براســاس داده هــای DLS نشــان می دهــد. از نمــودار A مشــخص 
اســت کــه بیشــترین توزیــع انــدازه نانــوذرات بیــن 70-50 نانومتــر اســت 
ــع  ــتر توزی ــیترات بیش ــدیم س ــزان تری س ــش می ــا افزای ــت ب ــح اس و واض
ــر منتقــل شــده اســت کــه  ــه محــدوده 60-۴0 نانومت ــوذرات ب ــدازه نان ان
ــدازه  ــیترات ان ــدیم س ــش تری س ــا افزای ــه ب ــد ک ــن می باش ــر ای بیانگ

ــود. ــر می ش ــوذرات کوچکت نان

 

شــکل 5  نمــودار توزیــع انــدازه ذره نمونــه بهینــه کــه از آنالیــز رئومتریــک 
ــع  ــودار توزی ــه نم ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــت را نش ــده اس ــت آم بدس
انــدازه ذره ایــن نمونــه در محــدوده 70-60 می باشــد کــه بــا نتایــج ارائــه 
شــده در شــکل ۴ مطابقــت دارد و نشــان می دهــد افزایــش مــس تاثیــری 

بــر انــدازه ســایز ذره نــدارد. 

 
شکل 5: جوهر حاوی 2 گرم CTAB و 0/75 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات

 XRD 3-3- طیف سنجی
شــکل 6 پــراش اشــعه ایکــس بــرای پارچــه هــای عمــل شــده )2 گرم ســطح 
فعــال، 0/75 گــرم مــس و ۱/25 گــرم تری ســدیم ســیترات( و پخــت شــده 
ــت  ــه پخ ــد. نمون ــان می ده ــانتیگراد را نش ــه س ــای ۱00 و ۱50 درج در دم
 2θ=21.48˚,49.02˚,52.22˚ شــده در ۱00 درجــه ســانتیگراد پیک هایــی در
را نشــان می دهــد کــه نشــان دهنده d(111), d(200), d(200) بازتــاب 
ناشــی از مــس را نشــان می دهــد و پیک هــا در 2θ=38.88˚, 56.13 بــه فــاز 
اکســید مــس اختصــاص دارد. بــا توجــه بــه شــکل بــا افزایــش دمــا بــه ۱50 
ــه مــس حــذف و شــدت پیک هــای  ــوط ب درجــه ســانتیگراد پیک هــای مرب
اکســید مــس در 38/88 و 56/۱3 افزایــش یافتــه، عــاوه بــر اینکــه پیک های 
اکســید مــس جدیــد در 35/06 و 70/۱۴ نیــز بوجــود آمــده اســت کــه بیانگــر 
ــه  ــوان نتیج ــده و می ت ــید ش ــس اکس ــا م ــش دم ــه افزای ــد ک ــن می باش ای

ــر روی ســطح ۱00 درجــه  ــوذرات ب ــت نان ــرای تثبی ــه ب ــای بهین گرفــت دم
ــد باشــد. ســانتیگراد می توان

 

XRD شکل 6- طیف سنجی

(FTIR) 3-4- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
طیــف ســنجی FTIR یــک ابــزار مفیــد بــرای شناســایی گــروه هــای عاملــی 
در یــک مولکــول اســت، بدلیــل اینکــه هــر پیونــد شــیمیایی اغلــب یــک بانــد 
جذبــی خــاص را دارا مــی باشــد. شــکل 7 طیــف FTIR پارچــه عمــل شــده 
بــا 2 گــرم ســطح فعــال CTAB، ۱/75 گــرم مــس و ۱/25 گــرم تری ســدیم 
ســیترات را کــه در دمــای ۱00 درجــه ســانتیگراد پخــت شــده اســت را نشــان 
مــی دهــد. نــوار در 292۱,۱7 و cm-1 332۱,82 بترتیــب متعلــق بــه ارتعاشــات 
ــد OH اســت. حضــور باندهــای 628,63 و   کششــی متقــارن و نامتقــارن پیون
cm-1  ۱۱2۱,78 حالــت هــای مختلــف ارتعــاش خمشــی بانــد Cu-O را نشــان 

مــی دهــد. حضــور پیــک در cm-1 ۱605,28 ارتعــاش کششــی پیونــد Cu-O را 
نشــان مــی دهــد.

3-5- آنالیز SEM  جوهر 
SEM یکــی از بهتریــن روش هــای مطالعــه مورفولــوژی نانــوذرات می باشــد. 

 0/75 ،CTAB جوهــر حــاوی 2 گــرم ســطح فعــال SEM شــکل 8 تصویــر
گــرم مــس و ۱/25 گــرم تــری ســدیم ســیترات را نشــان می دهــد. الیه هــای 
ذرات مــس یــک ســاختار نــازک در حــدود 70 نانومتــر را دارا می باشــند. نتایــج 
SEM نشــان می دهــد کــه ذرات مــس دارای مورفولــوژی کــروی بــا توزیــع 

ــتند. ناهمگون هس

3-6- مورفولوژی زیرآیند چاپ شده
تصاویــر FESEM از پارچه هــای پلی اســتر پوشــش داده شــده و پوشــش داده 
نشــده در شــکل 9 ارائه شــده اســت. در مقایســه شــکل 9 مشــخص اســت که 
ســطح پارچــه پلی اســتر بعــد از پوشــش دهی بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر 

شکل A :4) جوهر حاوی 2 گرم CTAB و 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات، 
B ) جوهر حاوی 2 گرم CTAB و 0/25 گرم مس و 1/75 گرم تری سدیم سیترات
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ســاعت بــر روی همــزن مغناطیســی قــرار می دهیــم تــا یکنواخــت شــود 
و ســپس جوهــر ســاخته شــده را بــا تــوان ۱00 وات بــه مــدت 20 دقیقــه 

ــم. ــونیک می کنی ــرا س اولت

2-3- چاپ جوهر بهینه بر روی زیرآیند
ــن  ــت. بدی ــد انجــام گرف ــازی زیرآین ــد آماده س ــاپ، فراین ــد چ ــش از فرآین پی
صــورت کــه پارچــه پلی اســتر در داخــل آب مقطــر و مقــداری ســود در دمــای 
80 درجــه بــه مــدت یک ســاعت قــرار گرفته و ســپس شستشــو داده شــد و در 
داخــل آون خشــک گردیــد. چــاپ جوهــر بهینــه، از طریــق شبیه ســازی نــازل 
چاپگــر توســط ســرنگ 5 میلی متــری انجــام شــد. بعــد از چــاپ جوهرهــای 
ــل  ــر در داخ ــای مورد نظ ــتر، نمونه ه ــه پلی اس ــد پارچ ــر روی زیرآین ــه ب بهین
آون بــا دمــای ۱00 و ۱50 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت ۱5 دقیقــه بــه منظــور 

تثبیــت  قــرار گرفتنــد.

2-4- خصوصیات 
SEIFERT/ نانولوله هــای عاملــدار و دیســپرس شــده بــا پــراش اشــعه ایکــس
PTS 3003 بــا اســتفاده از یــک کامپیوتــر  قــرار گرفتــه اســت. در پرتــو تولیدی 

از دســتگاه XRD )مــدل X’ PERT PRO، شــرکت PANALYTICAL ( در 
ــه  ــدوده زاوی ــت. مح ــده اس ــتفاده ش k = 0.1542 nm( ۴0 kV( و mA 30 اس

ــا °90 اســت و ســرعت اســکن min /°۱ اســت.  اندازه گیــری شــده از ۴ ت
 Bomem MB] ــدل ــنج FTIR م ــط طیف س ــه توس ــیمیایی پارچ ــات ش ترکیب
Series )Hartmann and Broun( rsqb 100] مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

رفتــار رئولوژیکــی جوهرهــای مختلــف بوســیله رئومتــر AR2000EX در دمای 
ــوژی  ــدازه SWCNT هــا بوســیله تکنول ــع ان ــاق بررســی شــده اســت. توزی ات
 Malvern Instruments Ltd ــزور ــا آنالی ــور )DLS( ب ــی ن ــی دینامیک پراکندگ
ــی  ــتفاده از میکروســکوپ الکترون ــا اس ــا ب ــوژی جوهره انجــام شــد.  مورفول
ــاف  ــطح نانوالی ــوژی س ــت. مورفول ــده اس ــی ش )SEM XL30,Philips( بررس
 Sigma بــا اســتفاده میکروســکوپ الکترونــی روبشــی گســیل میدانــی مــدل
شــرکت ســازنده Zeiss آلمــان مطالعــه شــده اســت. رســانایی الکتریکی ســطح 

ــری شــد. ــق اســتاندارد AATCC 76 اندازه گی ــر طب پارچــه ب

3- نتایج و بحث
3-1- بررسی رئولوژیکی محلول ها

ویســکوزیته جوهــر یکــی از پارامترهــای موثــر در اســتفاده آنهــا در نــازل چاپگر 
مــی باشــد. یــک جوهــر بــا ویســکوزیته بــاال می توانــد یــک جــت مناســب را 
ایجــاد کنــد و برعکــس ویســکوزیته پاییــن باعــث می شــود قطــره جوهــر بــه 
ــده و در نتیجــه ســرعت جوهر افشــان را کاهــش دهــد.  ــی درآم شــکل هال
ــه منظــور بدســت آوردن  ــف ب ــای مختل ــن منظــور ویســکوزیته جوهره بدی
میــزان بهینــه مــواد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ابتــدا بــه منظــور بهینه 
کــردن ســطح فعــال ویســکوزیته ۴ جوهــر بــا مقادیــر مختلــف ســطح فعــال 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.  همانطــور که در شــکل ۱ مشــخص اســت 

بــا افزایــش ســطح فعــال ویســکوزیته افزایــش پیــدا کــرده اســت امــا بــا توجه 
بــه اینکــه در بیــن نمونه هــای حــاوی 2 گــرم ســطح فعــال و 3 گــرم ســطح 
فعــال تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد، میــزان 2 گــرم ســطح فعــال بــه عنــوان 
بهینــه درنظــر گرفــت شــده اســت. در مرحلــه بعــد میزان تری ســدیم ســیترات 
متغیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت و مشــاهده شــده اســت کــه میــزان ۱/25 
گــرم تری ســدیم ســیترات بهینــه مــی باشــد )شــکل 2( و در نهایــت بــا ثابــت 
نگــه داشــتن ســطح فعــال و تری ســدیم ســیترات و تغییــر مــس میــزان بهنــه 

مــس 0/75 گــرم حاصــل شــده اســت )شــکل 3(. 
   

 

شکلA :1) 0/1 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات 
B) 1 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات
C) 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات
D) 3 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات

شکل A :2)2 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات 
B) 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات 
C) 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات

شکل A :3) 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/25 گرممس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات 
B) 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/5 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات 
C) 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/75 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات
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(DLS) 3-2- تعیین توزیع اندازه ذرات
ــای  ــه از جوهره ــرای دو نمون ــوذرات را ب ــع نان ــدازه و توزی ــکل ۴ ان ش
ســنتزی براســاس داده هــای DLS نشــان می دهــد. از نمــودار A مشــخص 
اســت کــه بیشــترین توزیــع انــدازه نانــوذرات بیــن 70-50 نانومتــر اســت 
ــع  ــتر توزی ــیترات بیش ــدیم س ــزان تری س ــش می ــا افزای ــت ب ــح اس و واض
ــر منتقــل شــده اســت کــه  ــه محــدوده 60-۴0 نانومت ــوذرات ب ــدازه نان ان
ــدازه  ــیترات ان ــدیم س ــش تری س ــا افزای ــه ب ــد ک ــن می باش ــر ای بیانگ

ــود. ــر می ش ــوذرات کوچکت نان

 

شــکل 5  نمــودار توزیــع انــدازه ذره نمونــه بهینــه کــه از آنالیــز رئومتریــک 
ــع  ــودار توزی ــه نم ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــت را نش ــده اس ــت آم بدس
انــدازه ذره ایــن نمونــه در محــدوده 70-60 می باشــد کــه بــا نتایــج ارائــه 
شــده در شــکل ۴ مطابقــت دارد و نشــان می دهــد افزایــش مــس تاثیــری 

بــر انــدازه ســایز ذره نــدارد. 

 
شکل 5: جوهر حاوی 2 گرم CTAB و 0/75 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات

 XRD 3-3- طیف سنجی
شــکل 6 پــراش اشــعه ایکــس بــرای پارچــه هــای عمــل شــده )2 گرم ســطح 
فعــال، 0/75 گــرم مــس و ۱/25 گــرم تری ســدیم ســیترات( و پخــت شــده 
ــت  ــه پخ ــد. نمون ــان می ده ــانتیگراد را نش ــه س ــای ۱00 و ۱50 درج در دم
 2θ=21.48˚,49.02˚,52.22˚ شــده در ۱00 درجــه ســانتیگراد پیک هایــی در
را نشــان می دهــد کــه نشــان دهنده d(111), d(200), d(200) بازتــاب 
ناشــی از مــس را نشــان می دهــد و پیک هــا در 2θ=38.88˚, 56.13 بــه فــاز 
اکســید مــس اختصــاص دارد. بــا توجــه بــه شــکل بــا افزایــش دمــا بــه ۱50 
ــه مــس حــذف و شــدت پیک هــای  ــوط ب درجــه ســانتیگراد پیک هــای مرب
اکســید مــس در 38/88 و 56/۱3 افزایــش یافتــه، عــاوه بــر اینکــه پیک های 
اکســید مــس جدیــد در 35/06 و 70/۱۴ نیــز بوجــود آمــده اســت کــه بیانگــر 
ــه  ــوان نتیج ــده و می ت ــید ش ــس اکس ــا م ــش دم ــه افزای ــد ک ــن می باش ای

ــر روی ســطح ۱00 درجــه  ــوذرات ب ــت نان ــرای تثبی ــه ب ــای بهین گرفــت دم
ــد باشــد. ســانتیگراد می توان

 

XRD شکل 6- طیف سنجی

(FTIR) 3-4- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
طیــف ســنجی FTIR یــک ابــزار مفیــد بــرای شناســایی گــروه هــای عاملــی 
در یــک مولکــول اســت، بدلیــل اینکــه هــر پیونــد شــیمیایی اغلــب یــک بانــد 
جذبــی خــاص را دارا مــی باشــد. شــکل 7 طیــف FTIR پارچــه عمــل شــده 
بــا 2 گــرم ســطح فعــال CTAB، ۱/75 گــرم مــس و ۱/25 گــرم تری ســدیم 
ســیترات را کــه در دمــای ۱00 درجــه ســانتیگراد پخــت شــده اســت را نشــان 
مــی دهــد. نــوار در 292۱,۱7 و cm-1 332۱,82 بترتیــب متعلــق بــه ارتعاشــات 
ــد OH اســت. حضــور باندهــای 628,63 و   کششــی متقــارن و نامتقــارن پیون
cm-1  ۱۱2۱,78 حالــت هــای مختلــف ارتعــاش خمشــی بانــد Cu-O را نشــان 

مــی دهــد. حضــور پیــک در cm-1 ۱605,28 ارتعــاش کششــی پیونــد Cu-O را 
نشــان مــی دهــد.

3-5- آنالیز SEM  جوهر 
SEM یکــی از بهتریــن روش هــای مطالعــه مورفولــوژی نانــوذرات می باشــد. 

 0/75 ،CTAB جوهــر حــاوی 2 گــرم ســطح فعــال SEM شــکل 8 تصویــر
گــرم مــس و ۱/25 گــرم تــری ســدیم ســیترات را نشــان می دهــد. الیه هــای 
ذرات مــس یــک ســاختار نــازک در حــدود 70 نانومتــر را دارا می باشــند. نتایــج 
SEM نشــان می دهــد کــه ذرات مــس دارای مورفولــوژی کــروی بــا توزیــع 

ــتند. ناهمگون هس

3-6- مورفولوژی زیرآیند چاپ شده
تصاویــر FESEM از پارچه هــای پلی اســتر پوشــش داده شــده و پوشــش داده 
نشــده در شــکل 9 ارائه شــده اســت. در مقایســه شــکل 9 مشــخص اســت که 
ســطح پارچــه پلی اســتر بعــد از پوشــش دهی بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر 

شکل A :4) جوهر حاوی 2 گرم CTAB و 0/25 گرم مس و 0/75 گرم تری سدیم سیترات، 
B ) جوهر حاوی 2 گرم CTAB و 0/25 گرم مس و 1/75 گرم تری سدیم سیترات
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باکتــری، ویــروس و مــواد آلــی طبیعــی اســتفاده شــوند. ایــن بدلیــل ترکیبــات 
آنتــی باکتریالــی مــس اســت کــه بــه ســطح ســلول باکتری حملــه مــی کنند و 
مســیرهای متابولیکــی واقــع در ســلول را تخریب مــی  کنند. متعاقبــا، محتویات 

داخلــی بدلیــل شکســتگی ســلول توســط تنــش اکســیده، خــارج مــی شــود. 

4- نتیجه گیری
هــدف از ایــن پژوهــش ســنتز درجــا نانــوذرات مــس بــر روی زیرآینــد بــود که 
بــا موفقیــت صــورت گرفــت. نتایــج آنالیــز رئومتریــک نشــان می دهــد بهترین 
ویســکوزیته مرکــب مربــوط بــه جوهــر حــاوی 2 گــرم دیســپرس کننده، ۱/25 
گــرم تــری ســدیم ســیترات و 0/75 گــرم ســولفات مــس مــی باشــد. ســپس 
آنالیزهــای مختلــف بــه منظــور بررســی خصوصیــات مرکــب و پارچــه هــای 
ــه  ــر چ ــه ه ــون DLS نشــان داد ک ــه اســت.  آزم ــده انجــام گرفت ــاپ ش چ
غلظــت نمــک تــری ســدیم ســیترات بیشــتر شــود انــدازه نانــو ذرات کوچک تر 
می شــود. تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی نشــان مــی دهــد کــه الیــه هــای 
ذرات مــس یــک ســاختار نــازک در حــدود 70 نانومتــر را دارا می باشــند و داری 
مرفولــوژی کــروی بــا توزیــع ناهمگــون هســتند.  بــا توجــه بــه نتایــج تســت 
الکتریکــی و ســایر آنالیز هــا جوهــر حــاوی  2 گــرم CTAB ، 0/75 گــرم مــس 

و 0/25 گــرم تــری ســدیم ســیترات جوهــر بهینــه مــی باشــد.
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ــد و  ــرده اســت. پارچه هــای پلی اســتر بصــورت یکنواخــت پوشــش یافته ان ک
ذرات مــس بــه خوبــی بــر روی ســطح پارچــه پراکنــده شــده اند. 

ــه شــده  ــز EDX پارچــه پلی اســتر پوشــش داده شــده در شــکل ۱0 ارائ آنالی
ــه  ــر روی پارچ ــس ب ــو ذرات م ــنتز نان ــه س ــد ک ــان می ده ــن نش ــت. ای اس

ــده اســت.  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــتری ب پلی اس

3-7- خواص الکتریکی
بــا توجــه بــه اینکــه مقاومــت الکتریکــی بــا رســانایی نســبت عکــس دارد، در 
نتیجــه نمونــه ای کــه دارای کمتریــن مقاومــت اســت بیشــترین رســانایی را به 
ــه ترتیتــون پایین تریــن مقاومــت و در  ــه نتایــج نمون ــا توجــه ب همــراه دارد. ب

نتیجــه باالتریــن رســانایی را نشــان می دهــد.

3-8- خصوصیت آنتی باکتریال زیرآیند
در ایــن مقالــه جهــت بررســي خــواص ضــد میکروبــي زیرآینــد، از روش کشــت 
ــا طــول  ــادآگار اســتفاده شــد. مــس تحــت تابــش ب ــي در محیــط ب میکروب
مــو جهــاي مختلــف نــور مــاوراء بنفــش، خــواص اکســید کنندگــي قــوي را از 
خــود  بــروز مــی دهــد و  قــادر اســت ترکیبــات ارگانیــک متعــددي را بــه دي 
اکســید کربــن، آب و اجــزاء غیــر ارگانیــک، تبدیــل نمایــد.از آنجــا کــه بــراي 
اکســید شــدن باکتــري هــا، حضــور رادیــکال هــاي OH ضــروري مــي باشــد، 
باکتــري هــاي مذکــور بــه صــورت محلــول آبــي، روي قــرار گرفتند. نتایــج این 
بخــش از مطالعــه نشــان مــي دهــد کــه بــا میــزان 0/75 گــرم مــس، تعــداد 
باکتــري هــای گــرم مثبــت و گــرم منفــی بســیار کــم شــده و بیــش از %99 
خاصیــت آنتــی باکتریالــی نمونــه هــا نســبت بــه نمونــه شــاهد مشــاهده شــده 
اســت. بنابــر نتایــج مس توانایــی چســبیدن بــه میکروارگانیســم هــا را دارد. آنها 
مــی تواننــد در حــذف طیــف مختلفــی از آالینــده هــای بیولوژیکــی از جملــه 

شکل 7- طیف FTIR جوهر 2 گرم سطح فعال CTAB ، 0/75 گرم مس و 1/25 گرم تری سدیم سیترات

شکل 8: تصویر SEM جوهر حاوی 2 گرم سطح فعال CTAB، 0/75 گرم مس 
شکل A  :9) پارچه پلی استر پوشش داده نشده B) پارچه پلی استر پوشش داده شدهو 1/25 گرم تری سدیم سیترات
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باکتــری، ویــروس و مــواد آلــی طبیعــی اســتفاده شــوند. ایــن بدلیــل ترکیبــات 
آنتــی باکتریالــی مــس اســت کــه بــه ســطح ســلول باکتری حملــه مــی کنند و 
مســیرهای متابولیکــی واقــع در ســلول را تخریب مــی  کنند. متعاقبــا، محتویات 

داخلــی بدلیــل شکســتگی ســلول توســط تنــش اکســیده، خــارج مــی شــود. 

4- نتیجه گیری
هــدف از ایــن پژوهــش ســنتز درجــا نانــوذرات مــس بــر روی زیرآینــد بــود که 
بــا موفقیــت صــورت گرفــت. نتایــج آنالیــز رئومتریــک نشــان می دهــد بهترین 
ویســکوزیته مرکــب مربــوط بــه جوهــر حــاوی 2 گــرم دیســپرس کننده، ۱/25 
گــرم تــری ســدیم ســیترات و 0/75 گــرم ســولفات مــس مــی باشــد. ســپس 
آنالیزهــای مختلــف بــه منظــور بررســی خصوصیــات مرکــب و پارچــه هــای 
ــه  ــر چ ــه ه ــون DLS نشــان داد ک ــه اســت.  آزم ــده انجــام گرفت ــاپ ش چ
غلظــت نمــک تــری ســدیم ســیترات بیشــتر شــود انــدازه نانــو ذرات کوچک تر 
می شــود. تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی نشــان مــی دهــد کــه الیــه هــای 
ذرات مــس یــک ســاختار نــازک در حــدود 70 نانومتــر را دارا می باشــند و داری 
مرفولــوژی کــروی بــا توزیــع ناهمگــون هســتند.  بــا توجــه بــه نتایــج تســت 
الکتریکــی و ســایر آنالیز هــا جوهــر حــاوی  2 گــرم CTAB ، 0/75 گــرم مــس 

و 0/25 گــرم تــری ســدیم ســیترات جوهــر بهینــه مــی باشــد.
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جیــم کروگر، موســس و مدیر عامل شــورای 
بین المللی ضدمیکروبی (IAC)، به عنوان یکی 
از اعضا در هیات تخصصی پیشــنهادی از سوی 
Texworld USA در مراســمی کــه در مرکز 

جاویتز شهر نیویورک در 13 ژوالی برگزار شده 
بود، حضور داشت. 

موضوعات مورد بحث در این هیات اهمیت نقش 
تست های آزمایشــگاهی دقیق و تاییدیه های 
مستقل در حفظ ارزش برند در بازار پیچیده ی 
نســاجی امروز بود. کروگــر می گوید: »قطعًا 
آزمایشــات دقیق و علمی در آزمایشــگاه در 
فهم این که آیا کیفیت یک محصول به خوبی 
تبلیغات آن هست یا خیر بسیار مهم و حیاتی 

هستند. 
بازاریابــی و تبلیغات برای محصولی که نتواند 

برآورده  را  نیازهــای مصرف کنندگان خــود 
ســازد، به اعتبــار و شــهرت تولیدکنندگان 
محصــول لطمه خواهــد زد آن هم در دنیای 

امروز رسانه های اجتماعی.«
وظیفه ی شورا بهبود ثبات و تکرارپذیری نتایج 
تســت های ضدمیکروبی و کمک به صاحبان 
برندها و خرده فروشان برای تولید محصوالت 

کارا و موثر است. 
بر اســاس برنامه ی آزمایشگاهی تایید شده ی 
شــورا، پرســنل آزمایشــگاهی برای انتخاب 
مناسب ترین استانداردها و روش های آزمایشی 
برای ضدمیکروبی کردن و ســایر کاربردهای 
مربوطه آموزش می بینند. این شورا قصد دارد تا 
با تشویق آزمایشگاه ها برای روش های آزمایشی 
با ثبات تر، اعتماد صاحبان برندها، خرده فروشان 

و در نهایــت مصرف کنندگان را نســبت به در 
اختیار داشــتن تکنولوژی های ضدمیکروبی و 

دفع بو افزایش دهد.
کروگــر افــزود: »ارزش برنــد یــک دارایی 
گرانبهاســت. شــرکت ها بایــد بــا انتخــاب 
آزمایشــگاه های مناسب و دقیق از نظر علمی، 
کارایــی و عملکرد کیفی محصــول خود را به 

دقت تعیین کنند. 
برای صاحبان برند مســوولیت پذیر، مرحله ی 
کنتــرل کیفی یــک محصول بخــش مهم و 
تعیین کننــده ای در فرایند تولید آن محصول 
اســت. امروزه برندها نمی توانند تنها با فرض 
اینکه محصول آن ها از نظر کیفی با طراحی آن 
مطابقت دارد ریســک کنند. آن ها نیاز دارند تا 

بدانند و مطمئن شوند.«

آمریکا: بررسی امکان تضمین کیفیت و یکپارچگی برندها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی 

با وجود اســتراتژی »یک کمربند، یک جاده« 
چین و همچنین رشــد اقتصــادی منطقه ای، 
ناحیه ی خودمختار شین جیانگ که دارای 29 
بندر ملی بوده و با 8 کشور مرز دارد تبدیل به 
یک قطب تجاری مهم برای پوشاک شده است.

بر اســاس آمارهای به دســت آمده از گمرک 
اورومچی مرکز شــین جیانگ، ارزش صادرات 

نساجی و پوشاک چین از راه بنادر این منطقه، 
16/57 میلیارد یوآن (حدود 2/5 میلیارد دالر 

آمریکا) بوده است.
میزان صادرات نســاجی و پوشــاک به آسیای 
مرکزی و روســیه از طریق بنادر شین جیانگ 
بیش از 60% نسبت به دوره ی مشابه سال قبل 

افزایش یافته است.
آمــار نشــان می دهد کــه 70% صــادرات به 

قرقیزستان و قزاقستان بوده است.
مدت درازیست که چین برترین تولید کننده ی 
نساجی برای بازارهای جهانی می باشد. بهترین 
و بیشترین پنبه ی چین در شین جیانگ تولید 
می شود. میزان برداشــت پنبه این منطقه در 
ســال 2015، 3/5 میلیون تن بوده که حدود 
60% کل محصــول پنبه ی چین را تشــکیل 

می دهد.
کابینه چین در ژوئن 2015 به منظور تقویت 
صنایع نساجی و پوشاک در شین جیانگ، خط 
مشیی را تعیین کرد با این امید که صادرات و 

اشتغال زایی محلی افزایش پیدا کند.
به گفته ی شــورای دولت، چیــن قصد دارد تا 
ســال 2020 این منطقه را به یک پایگاه مهم 
برای صنایع نساجی تبدیل کند تا از این طریق 
صادرات به همسایه های غربی خود را تسهیل 

نماید.
تولیدکنندگان مطرح نســاجی و پوشــاک با 
انتقــال تجارت خــود به شــین چیانگ این 
منطقه ی دورافتاده در شــمال غربی را به یک 
مکان پررونق برای بخش نســاجی و پوشاک 

تبدیل کرده اند.

چین: افزایش صادرات نساجی و پوشاک از طریق بنادر شین جیانگ
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اطالعرساني
ترجمه: مهندس آزاده موحد

اخبار نساجي

دولت کامبوج که ســعی در ترویج تولید سنتی 
ابریشم در کشور و فروش یکنواخت محصوالت 
ابریشــمی را دارد، تا حدی در این زمینه موفق 
بوده است. به گفته ی مائو تورا، وزیر امور خارجه 
وزارت بازرگانی و رییس کمیته توسعه و ارتقای 
ابریشــم کامبوج، در دسترس بودن محصوالت 
ابریشمی و  ابریشم-پنبه ارزان وارد شده از ویتنام 
و چین باعث وارد آمدن فشــار بیشتری به این 

صنعت قدیمی و کهن در کامبوج می شود.
کامبوج یکی از معدود کشــورهایی است که در 
آن ابریشم طالیی دستباف تولید می شود اما این 
هنر زنان کامبوجی در حال کم رنگ شدن است 
چــون از آن جایی کــه در بعضی از مناطق این 
کشور بیشتر تولیدکنندگان ابریشم برای کار به 
کشورهای همســایه مهاجرت کرده اند، کمبود 

نیروی کار در آن مناطق وجود دارد.

در حال حاضر مساله اصلی بازار ابریشم نیست، 
آن چه برای کامبوجی های از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت و به آن می پردازند قوی کردن 

تولیدکنندگان ابریشم است.
در حال حاضر کمیته توسعه و ارتقای ابریشم به 
سختی در تالش برای ارتقای صنعت ابریشم کشور 
است و این کار را با تهیه اسنادی درباره ابریشم در 
خمر انجام می دهد تا به تولیدکنندگان ابریشم 
در داخل کشــور پیرامون تغذیه بهتر کرم های 
ابریشم و ایجاد محیطی سالم و مولد برای رشد 
کرم ها آموزش دهد و بــه آنها این اطمینان را 
ببخشد که تولید ابریشــم در کشور از کیفیت 
الزم برای تامین بازار داخلی و صادراتی برخوردار 
است. مدیر اجرایی انجمن صنعتگران کامبوج، 
من ســینوئن نیز از صحبت های آقای تورا ابراز 
نگرانی کرد. او گفت که برای جبران نگرانی های 
کوتاه مدت، واردات ابریشــم در سال های اخیر 
افزایش یافته اســت. در حالی که ظرفیت تولید 
ابریشم کامبوج حدود 2 تن در سال است، میزان 
تقاضا در این کشور نزدیک به 300 تن می باشد. 
آقای ســینوئن اظهار داشت که چنانچه میزان 
ابریشم تولید شده در داخل برای تامین زنجیره 
تولید کافی نباشد، انجمن تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. بنابراین تصمیم بر واردات از کشــورهای 

خارجی شد.
به گفته ی یکی از مدیران کمپانی واتان آرتیزانز 
که از ابریشــم برای تولید پوشاک و اکسسوریز 
استفاده می کنند، شرکت های داخلی هم ترجیح 
می دهند که از ابریشــم تولید شــده در داخل 
اســتفاده کنند اما چاره ای به استفاده از ابریشم 
وارد شده از تایوان و ویتنام ندارند چون ابریشم 

داخلی گران تر است.
معــاون وزیر امور خارجــه وزارت امور زنان، نم 
موروکاک شــرح داد که کمبود تولید ابریشم در 
اخل تا حدی به گسترش کارخانجات پوشاک نیز 
مربوط می شــود که در آن ها به زنان روستایی 

فرصت های شغلی جایگزین پیشنهاد می شود.
وی افزود درآمد تولید ابریشم بسیار پایین است 
و در نتیجه بیشتر افراد آن را رها می کنند. برای 
مثال با احداث کارخانجات پوشــاک در استان 
تاکئو که زمانی حجم وســیعی از ابریشم در آن 
جا تولید می شد و پیشنهاد دستمزدهای باالتر از 
سوی این کارخانجات، صنعت تولید ابریشم دچار 
افت چشمگیری شد. مســوولین در تالشند تا 
بازارهایی را برای بافندگان ابریشم در تاکئو ایجاد 

کنند تا آن ها بتوانند در این صنعت باقی بمانند.
YNFX :مرجع
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جیــم کروگر، موســس و مدیر عامل شــورای 
بین المللی ضدمیکروبی (IAC)، به عنوان یکی 
از اعضا در هیات تخصصی پیشــنهادی از سوی 
Texworld USA در مراســمی کــه در مرکز 

جاویتز شهر نیویورک در 13 ژوالی برگزار شده 
بود، حضور داشت. 

موضوعات مورد بحث در این هیات اهمیت نقش 
تست های آزمایشــگاهی دقیق و تاییدیه های 
مستقل در حفظ ارزش برند در بازار پیچیده ی 
نســاجی امروز بود. کروگــر می گوید: »قطعًا 
آزمایشــات دقیق و علمی در آزمایشــگاه در 
فهم این که آیا کیفیت یک محصول به خوبی 
تبلیغات آن هست یا خیر بسیار مهم و حیاتی 

هستند. 
بازاریابــی و تبلیغات برای محصولی که نتواند 

برآورده  را  نیازهــای مصرف کنندگان خــود 
ســازد، به اعتبــار و شــهرت تولیدکنندگان 
محصــول لطمه خواهــد زد آن هم در دنیای 

امروز رسانه های اجتماعی.«
وظیفه ی شورا بهبود ثبات و تکرارپذیری نتایج 
تســت های ضدمیکروبی و کمک به صاحبان 
برندها و خرده فروشان برای تولید محصوالت 

کارا و موثر است. 
بر اســاس برنامه ی آزمایشگاهی تایید شده ی 
شــورا، پرســنل آزمایشــگاهی برای انتخاب 
مناسب ترین استانداردها و روش های آزمایشی 
برای ضدمیکروبی کردن و ســایر کاربردهای 
مربوطه آموزش می بینند. این شورا قصد دارد تا 
با تشویق آزمایشگاه ها برای روش های آزمایشی 
با ثبات تر، اعتماد صاحبان برندها، خرده فروشان 

و در نهایــت مصرف کنندگان را نســبت به در 
اختیار داشــتن تکنولوژی های ضدمیکروبی و 

دفع بو افزایش دهد.
کروگــر افــزود: »ارزش برنــد یــک دارایی 
گرانبهاســت. شــرکت ها بایــد بــا انتخــاب 
آزمایشــگاه های مناسب و دقیق از نظر علمی، 
کارایــی و عملکرد کیفی محصــول خود را به 

دقت تعیین کنند. 
برای صاحبان برند مســوولیت پذیر، مرحله ی 
کنتــرل کیفی یــک محصول بخــش مهم و 
تعیین کننــده ای در فرایند تولید آن محصول 
اســت. امروزه برندها نمی توانند تنها با فرض 
اینکه محصول آن ها از نظر کیفی با طراحی آن 
مطابقت دارد ریســک کنند. آن ها نیاز دارند تا 

بدانند و مطمئن شوند.«

آمریکا: بررسی امکان تضمین کیفیت و یکپارچگی برندها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی 

با وجود اســتراتژی »یک کمربند، یک جاده« 
چین و همچنین رشــد اقتصــادی منطقه ای، 
ناحیه ی خودمختار شین جیانگ که دارای 29 
بندر ملی بوده و با 8 کشور مرز دارد تبدیل به 
یک قطب تجاری مهم برای پوشاک شده است.
بر اســاس آمارهای به دســت آمده از گمرک 
اورومچی مرکز شــین جیانگ، ارزش صادرات 

نساجی و پوشاک چین از راه بنادر این منطقه، 
16/57 میلیارد یوآن (حدود 2/5 میلیارد دالر 

آمریکا) بوده است.
میزان صادرات نســاجی و پوشــاک به آسیای 
مرکزی و روســیه از طریق بنادر شین جیانگ 
بیش از 60% نسبت به دوره ی مشابه سال قبل 

افزایش یافته است.
آمــار نشــان می دهد کــه 70% صــادرات به 

قرقیزستان و قزاقستان بوده است.
مدت درازیست که چین برترین تولید کننده ی 
نساجی برای بازارهای جهانی می باشد. بهترین 
و بیشترین پنبه ی چین در شین جیانگ تولید 
می شود. میزان برداشــت پنبه این منطقه در 
ســال 2015، 3/5 میلیون تن بوده که حدود 
60% کل محصــول پنبه ی چین را تشــکیل 

می دهد.
کابینه چین در ژوئن 2015 به منظور تقویت 
صنایع نساجی و پوشاک در شین جیانگ، خط 
مشیی را تعیین کرد با این امید که صادرات و 

اشتغال زایی محلی افزایش پیدا کند.
به گفته ی شــورای دولت، چیــن قصد دارد تا 
ســال 2020 این منطقه را به یک پایگاه مهم 
برای صنایع نساجی تبدیل کند تا از این طریق 
صادرات به همسایه های غربی خود را تسهیل 

نماید.
تولیدکنندگان مطرح نســاجی و پوشــاک با 
انتقــال تجارت خــود به شــین چیانگ این 
منطقه ی دورافتاده در شــمال غربی را به یک 
مکان پررونق برای بخش نســاجی و پوشاک 

تبدیل کرده اند.

چین: افزایش صادرات نساجی و پوشاک از طریق بنادر شین جیانگ
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کمپانــی کونیکا مینولتا در ایتمای آســیا، دو 
دستگاه چاپ Nassenger 10 با سرعت باال و 
Nassenger 8 با ســرعت متوسط را در سالن 

5 غرفه D12 به نمایش خواهد گذاشــت. بنا 
بر توضیحات شــرکت این دو ماشــین چاپ 
دارای سیســتم عبور یک طرفه هستند که به 
مشــتریان این اجــازه را می دهد انتخاب خود 

را از محــدوده ی وســیع تری انجــام دهند و 
مدل انتخابی آن ها بهترین تناســب را با معیار 

کاری شان داشته باشد.
دســتگاه Nassenger 10 بــا ســرعت 580 
مترمربــع در ســاعت و بهره وری بــاال برای 
مشتریانی مناسب اســت که خواهان چاپ با 
حجم باال و همچنین کیفیــت بهتر در تولید 

مجدد تصویر می باشند.
حالت های مختلف چاپ نظیر حالت بهره وری 
باال، حالت تصویر با کیفیت باال و حالت تراکم 
باال یا نفوذ رنگی باال در این دستگاه وجود دارد.
دســتگاه Nassenger 8 قادر اســت نیازهای 
مختلفــی را در زمینه چاپ فراهم کند از چاپ 
ساده گرفته تا چاپ با حجم باال و برای چاپ با 

حجم متوسط بهترین گزینه است.
حالت های مختلف چاپ در این مدل شــامل 
حالــت بهره وری باال مثــال 240 متر مربع در 
ســاعت، حالت تصویر با کیفیــت باال و حالت 
تراکم باال یا نفوذ رنگی باال می شود. هر دو مدل 
دارای سر چاپ جوهرافشان جدید هستند که 
 Nassenger SP-1 در جدیدترین مدل یعنی
نیز استفاده شده است. این چاپگرها با ترکیب 
جوهرهای تیره و روشــن که مختص کمپانی 
کونیکاســت قادرند تا با کیفیت باالتری شیب 

رنگی و خطوط نازک را مجددا تکرار کنند.
آن ها همچنین قادرند طرح های هندسی ظریف 
و تکــراری را که امکان تولیــد دوباره آن ها در 

دستگاه های چاپ متداول نیست، ایجاد کنند.

نمایش دستگاه های Nassenger 8 و 10 توسط کمپانی کونیکا مینولتا در ایتما آسیا

کمپانی جهانی گس با راه اندازی کمپین بازیافت 
جین که در پاییز در بیش از 160 فروشگاه گس 
در آمریــکا و کانادا اجرا می شــود، به نوعی در 
برنامه ی جدید »سبز شدن جین های آبی« که 
وابسته به انجمن پنبه می باشد، مشارکت خود 

را اعالم کرده است.
برنامه بازیافت جین »ســبز شــدن جین های 
آبی« از ســال 2006 اجرایی شــده و به تمام 
انجمن های نیازمند کمک در سرتاســر آمریکا 

یاری می رساند. جین های جمع آوری شده پس 
از بازیافت به جین هــای عایق اولتراتاچ تبدیل 
می شوند. بعضی از این عایق ها بین سازمان هایی 
نظیر سازمان محیط زیست برای بشریت توزیع 
می شــود تا کمکی بــرای انجمن های نیازمند 
باشد. از زمان آغاز اجرایی شدن این برنامه بیش 
از 600 تن جین از محل های دفن زباله بازیافت 
و بیــش از یک میلیون کاالی جین جمع آوری 
شده است. مشــتریان با تحویل جین استفاده 
شده به فروشگاه ها کارت تخفیف 30 درصدی 
را برای خرید یک جفت جین جدید از فروشگاه 

یا به صورت آنالین دریافت می کنند.
مدیر عامل اجرایی گــس، ویکتور هررو گفت: 
»مشارکت برند گس در این برنامه اثبات مجدد 
آن چیزی است که ما به عنوان استراتژی خود 
به آن ایمان داریم که همان نگهداری از محیط 

زیست و حفظ آینده آن است.
 برنامه بازیافــت جین گس تغییرات مثبتی را 
از نظر منابع موجود هم برای مشــتریان و هم 
جامعه ایجاد می کنــد. با درک اثرات اجتماعی 

و زیســت محیطی و اولویت بنــدی آن ها، برند 
ما قوی تر شــده و جایگاه برتر خود در جهان را 
حفظ کرده و باعث شــکل گیری صنعت مد در 

جهتی تازه می شود.«
دستیار رییس بخش اتحاد استراتژیک انجمن 
پنبــه، آندره ســامبر گفت: »مــا می دانیم که 
مشتریان گس عالقه زیادی به جین های خود 
دارنــد ، با این برنامه آن ها شــانس این را پیدا 
می کننــد که جین های قدیمی خــود را برای 
بازیافت تحویل دهند و جین جدیدی داشــته 
باشند. با این کار نه تنها از فروشگاه مورد عالقه 
خود حمایت می کنند بلکه به محیط زیست و 

جامعه نیز کمک می کنند.«
انجمن پنبه توســط تولید کننــدگان پنبه در 
آمریکا و وارد کنندگان پنبه و منسوجات پنبه ای 
تاسیس شــده است و به نوعی هدایت کننده ی 
فعالیت های تحقیقاتی و تبلیغاتی در سراســر 
جهان به منظور افزایش تقاضا و سودآوری پنبه 

است.
Ecotextile news :مرجع

راه اندازی برنامه بازیافت جین توسط کمپانی گس
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ارائه راهکارهای جدید برش و دوخت منسوجات 
 A.T.E توسط کمپانی Texpa خانگی کمپانی
در هند پس از ژوئن 2016 مجموعه شرکت های 
ای.تــی.ای با کمپانی آلمانی تکســپا شــریک 
شــدند تا تکنولوژی برش و دوخت این شرکت 
را که در ســطح جهانی شناخته شده است ، در 
هند عرضه کنند. تکسپا تولیدکننده ی خطوط 
تولید تمــام اتوماتیک برای بــرش، دوخت، تا 
کردن و بسته بندی منسوجات خانگی است. این 

کمپانی با 50 سال تجربه ارائه دهنده ی خطوط 
برش طولی، سجاف گذاری طولی و عرضی برای 
پارچه های حوله ای و خطوط مداوم برش طولی، 

سجاف گذاری طولی و عرضی می باشد.
سایر خطوط تولید این کمپانی عبارتند از خطوط 
تولید مداوم ملحفه های بدون کش، روکش لحاف، 
روبالشتی و ملحفه های کش دار مورد استفاده در 

منسوجات خانگی.
به گــزارش ای.تی.ای در حــال حاضر کمپانی 

تکســپا حضور قدرتمندی در بازار منســوجات 
خانگی و پارچه های حوله ای هند دارد و با این 

شرکت هم این حضور پررنگ تر خواهد شد.

آمریکا: بررسی امکان تضمین کیفیت و یکپارچگی برندها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی 

بر اساس تحقیقات جدید صورت گرفته با وضع 
قوانین جدید زیســت محیطی در دو سال اخیر، 
حدود یک چهارم ظرفیت تولید بخش رنگرزی 
و تکمیل در شهر شاوشــینگ چین به صورت 
غیر فعال در آمده است. حدود یک سوم ظرفیت 
تولید کارخانجات رنگرزی چین در شاوشــینگ 
قرار دارد و مقامات دولتی این شهر به طور خاص 
نســبت به وضع و اجرای قوانین بیشتر از سوی 
دولت با هدف کاهش آالیندگی صنایع نساجی 
کشور مشتاق هستند. تحقیقات همچنین نشان 
می دهد 64 واحد رنگرزی و تکمیل تعطیل شده 
و به 100 واحد دیگر اخطار داده شده تا به عنوان 
پیش نیاز برای باقی ماندن در جمع کارخانجات 

فعال، تکنولوژی خود را به روز کنند.
تحقیقات موسسه چاینا واتر ریسک بهترین گواه 
است که چین در مورد مساله آالیندگی صنایع 
نساجی جدی بوده و در آینده تنها فعالیت های 
پاک تر و غیر آالینده مورد تایید مسوالن خواهد 
بود. در گزارش این موسسه پیرامون این که آیا در 
چین فضایی برای فست فشن یا مد سریع وجود 
دارد یا خیر آمده اســت: »مجموع جرایم زیست 
محیطــی در ســال 2015، 4/25 میلیارد یوآن 
بوده که نســبت به سال قبل از آن 34% افزایش 
داشته است. بیش از 1/77 میلیون مورد بازرسی 
در کل کشور صورت گرفت که منجر به بررسی 

191000 شرکت شــد. حدود 20000 شرکت 
بسته شــد، فعالیت 34000 شرکت متوقف شد 
و 89000 شــرکت نیز مجبور به اصالح عملکرد 

خود شدند.« 
»در حال حاضر الزم اســت چین برای ساختن 
کشــوری زیبا با آسمانی آبی، زمینی سبز و آبی 
زالل مجددا به چگونگی اختصاص منابع طبیعی 
کشــور فکر کند تا مسیر پیش روی ایجاد توازن 

بین اقتصاد و محیط زیست هموار شود.«
»صنایع نساجی در رابطه با حفاظت از منابع آبی 
محدود آسیب پذیر اســت، اهمیت آن از لحاظ 
استراتژیک از صنایع گاز و مواد غذایی کمتر است. 
عالوه بر آن ســهم این صنعت از تولید ناخالص 
داخلی در حال سقوط می باشد. افزایش مشکالت 
محیط انجام عملیات و آینده ی نامشخص صنعت 

مد در جهان نیز  مزید بر علت است.«
»در حــال حاضر ریســک های عملیاتی و مالی 
کوتاه مدت وجود دارد. جنگ چین بر سر مساله 
آالیندگی محیط زیست از سال 2014 به بعد و با 
 Water« وجود سیاست های سخت و دقیقی نظیر
Ten Plan« شــدت گرفته است. در حال حاضر 
قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست نیز مورد 
بازبینی قرار گرفته اند. هدف از تمام این برنامه ها، 
بهبود تولید نســاجی، پوشاک و کفش در چین 

است.«

موسسه چاینا واتر ریسک همچنین ادعا می کند 
که تمرکز بر مبحث آالیندگی ریســک خدشه 
وارد کردن به اعتبــار برندها را افزایش می دهد. 
تغییر نگرش مشــتریان چینی و اشتیاق آن ها 
به لباس هایی که تولیدشــان باعث آلودگی آب 
نمی شــود بدین معناست که در آینده مشتریان 
بیشتری در جهان نسبت به مد دیدگاه متفاوتی 
خواهند داشت. کارخانجات نساجی باید در سه 
سال آینده با استانداردهای صنعتی جدید سازگار 
شــده و یا با خطر بسته شدن و تعطیلی مواجه 
شوند. بررسی های ما نشان می دهد که شرکت های 
کوچک و متوسط به دلیل نیاز به هزینه سرمایه ای 
برای به روز شــدن و مطابقت با اســتانداردهای 
موجود و همچنیــن هزینه های عملیاتی باالتر، 
بیشتر در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. بیش 
از 90% کارخانجات نساجی هم در این دسته قرار 

می گیرند.
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کمپانــی کونیکا مینولتا در ایتمای آســیا، دو 
دستگاه چاپ Nassenger 10 با سرعت باال و 
Nassenger 8 با ســرعت متوسط را در سالن 

5 غرفه D12 به نمایش خواهد گذاشــت. بنا 
بر توضیحات شــرکت این دو ماشــین چاپ 
دارای سیســتم عبور یک طرفه هستند که به 
مشــتریان این اجــازه را می دهد انتخاب خود 

را از محــدوده ی وســیع تری انجــام دهند و 
مدل انتخابی آن ها بهترین تناســب را با معیار 

کاری شان داشته باشد.
دســتگاه Nassenger 10 بــا ســرعت 580 
مترمربــع در ســاعت و بهره وری بــاال برای 
مشتریانی مناسب اســت که خواهان چاپ با 
حجم باال و همچنین کیفیــت بهتر در تولید 

مجدد تصویر می باشند.
حالت های مختلف چاپ نظیر حالت بهره وری 
باال، حالت تصویر با کیفیت باال و حالت تراکم 
باال یا نفوذ رنگی باال در این دستگاه وجود دارد.

دســتگاه Nassenger 8 قادر اســت نیازهای 
مختلفــی را در زمینه چاپ فراهم کند از چاپ 
ساده گرفته تا چاپ با حجم باال و برای چاپ با 

حجم متوسط بهترین گزینه است.
حالت های مختلف چاپ در این مدل شــامل 
حالــت بهره وری باال مثــال 240 متر مربع در 
ســاعت، حالت تصویر با کیفیــت باال و حالت 
تراکم باال یا نفوذ رنگی باال می شود. هر دو مدل 
دارای سر چاپ جوهرافشان جدید هستند که 
 Nassenger SP-1 در جدیدترین مدل یعنی
نیز استفاده شده است. این چاپگرها با ترکیب 
جوهرهای تیره و روشــن که مختص کمپانی 
کونیکاســت قادرند تا با کیفیت باالتری شیب 

رنگی و خطوط نازک را مجددا تکرار کنند.
آن ها همچنین قادرند طرح های هندسی ظریف 
و تکــراری را که امکان تولیــد دوباره آن ها در 

دستگاه های چاپ متداول نیست، ایجاد کنند.

نمایش دستگاه های Nassenger 8 و 10 توسط کمپانی کونیکا مینولتا در ایتما آسیا

کمپانی جهانی گس با راه اندازی کمپین بازیافت 
جین که در پاییز در بیش از 160 فروشگاه گس 
در آمریــکا و کانادا اجرا می شــود، به نوعی در 
برنامه ی جدید »سبز شدن جین های آبی« که 
وابسته به انجمن پنبه می باشد، مشارکت خود 

را اعالم کرده است.
برنامه بازیافت جین »ســبز شــدن جین های 
آبی« از ســال 2006 اجرایی شــده و به تمام 
انجمن های نیازمند کمک در سرتاســر آمریکا 

یاری می رساند. جین های جمع آوری شده پس 
از بازیافت به جین هــای عایق اولتراتاچ تبدیل 
می شوند. بعضی از این عایق ها بین سازمان هایی 
نظیر سازمان محیط زیست برای بشریت توزیع 
می شــود تا کمکی بــرای انجمن های نیازمند 
باشد. از زمان آغاز اجرایی شدن این برنامه بیش 
از 600 تن جین از محل های دفن زباله بازیافت 
و بیــش از یک میلیون کاالی جین جمع آوری 
شده است. مشــتریان با تحویل جین استفاده 
شده به فروشگاه ها کارت تخفیف 30 درصدی 
را برای خرید یک جفت جین جدید از فروشگاه 

یا به صورت آنالین دریافت می کنند.
مدیر عامل اجرایی گــس، ویکتور هررو گفت: 
»مشارکت برند گس در این برنامه اثبات مجدد 
آن چیزی است که ما به عنوان استراتژی خود 
به آن ایمان داریم که همان نگهداری از محیط 

زیست و حفظ آینده آن است.
 برنامه بازیافــت جین گس تغییرات مثبتی را 
از نظر منابع موجود هم برای مشــتریان و هم 
جامعه ایجاد می کنــد. با درک اثرات اجتماعی 

و زیســت محیطی و اولویت بنــدی آن ها، برند 
ما قوی تر شــده و جایگاه برتر خود در جهان را 
حفظ کرده و باعث شــکل گیری صنعت مد در 

جهتی تازه می شود.«
دستیار رییس بخش اتحاد استراتژیک انجمن 
پنبــه، آندره ســامبر گفت: »مــا می دانیم که 
مشتریان گس عالقه زیادی به جین های خود 
دارنــد ، با این برنامه آن ها شــانس این را پیدا 
می کننــد که جین های قدیمی خــود را برای 
بازیافت تحویل دهند و جین جدیدی داشــته 
باشند. با این کار نه تنها از فروشگاه مورد عالقه 
خود حمایت می کنند بلکه به محیط زیست و 

جامعه نیز کمک می کنند.«
انجمن پنبه توســط تولید کننــدگان پنبه در 
آمریکا و وارد کنندگان پنبه و منسوجات پنبه ای 
تاسیس شــده است و به نوعی هدایت کننده ی 
فعالیت های تحقیقاتی و تبلیغاتی در سراســر 
جهان به منظور افزایش تقاضا و سودآوری پنبه 

است.
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